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ΟΡΙΑΒΑ 

ΟΥΑΙ ΒΕΒΤΓΝΤΙΠΕ, ΟΜΝΤΑ. 

ΑὮ ΟΟΡΙΟΕΚ ΡΕΝΌΟ ΟΟΙΙΙΑΤΟΞ 

ἘΡΙΘΙῚΤ 

ΠΡ ΕΝΙ 5 ΒΗ ΑΝ Ζ. 
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ΕΑΒΟΙΟ ΠΌΜΚ ῬΕΙΟΒ. 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒΌΙ ΤΑΥΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΙΡΕΙΔΑΕ ΜΌΟΟΘΟΙΧΧΧΙ. 
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ΠΤΓΑΤΓΟΝ ΕΒ 

ΝΠ υΥΡοσρΝν, 

ΕΌΙΘΙΤ' 

ΜᾺ ΒΒ ΈΝΤΙ5 ΒΟΒΑ͂ΝΖ: 

ΑΟΟΕΒΘΘΕΒΟΝΊΤ ΟΥΛΕΘΒΘΊΤΙΟΝΕΒ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΛΔΕ ΕΤ ΟΕΙΤΙΟΑΕ. 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΛΒΌΙ ΤΑὔΟΗΝΙΤΖ 

ΓΠΙΡΕΙΑΒ. ΜΟΟΘΟΙΧΧΧΙ. 
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ΡῬΕΟΙ:ΕΑΟΜΈΕΣΝΆ. 

8ϑᾷβ1 ἁνύτειν 

Τὴ ΠΡτῖβ Ρ] ἰομίοῖβ, σαοδα ϑοϊατὴ, πθαπα ἔογπιας ἀγύειν π6- 
46 ἴογμηδα ἀνύττειν Ὁ] ΠΤ δϑὶ ργδθϑι ἀϊπτὴ οὗ, ΒΟΡΗ. 230 ἃ ἀνγύτειν 
ΒΤ 261} ἀνύτω Β, ἀνύτων Τ᾽ ὅγιῃρ. 217. (61,12) ἤνυτον ΒΤ --- ΒΡ. 
νι 486 ε ἀνύτων ΑΌ Τι6ρ.1χ 8818 ἀνύτουσιν Α ΑΧ. 369 ἃ ἀνύτει Α. 
Θεα αἰΐεγα εδὲ ψφυϑθϑβίο, αὐχιτ 5ρισ τὴ Παρ σὺ πος γουριη. Ἐὐδί 
δηΐτη δαοίογα5. σΌτητηδ, στα πη ]οουτη, 41 ὡγύτειν Αἰπ σα οοη- 
5ιδί 1η6 ρτοπαηϊ δίιτη 6556 ἀϊοπηΐ οἵ, ΑΕ]. ΤΙΟΏΥ 511 ἐΘ ΒΕ] Π]ΟΏ]ΠΠ) 
δρυᾷ Ἐπιβίϑιῃ. δά 1Π|.ΎΥ.451(12 τ6,62) ἰστέον δὲ ὅτι Ὅμηρος μὲν ἀνύω 
φησίν --- οἱ δὲ ὕστερον ᾿Αττικοὶ ἁνύτειν φασίν" Αἴλιος δὲ Διονύσιός 
φησι ὅτι δασεῖα ἡ πρώτη. ΒΕΚΚ. Απεοάοί, 1 411, 28 (οἴ, ΒομνγατΖ 
ΑΘ ΤΙοηγϑῖῖ τα]. Ρ. 24) ἁνύτειν οἱ ᾿Αττιχοὶ ὅπερ ἡμεῖς ἀνύειν" 
σημαίνει δὲ τὸ σπεύδειν. δασεῖα δὲ ἡ πρώτη. Ὅμηρος δὲ τὸ ἀνύειν 
ὡς ἡμεῖς, οἷον" οὐκ ἀνύω φϑονέουσα. Ἡδετοάΐϊδη. ἀρπα 1,Εηἰ2Ζ 1 

541, 20 τὸ ἁνύω ᾿Αττιχοὶ δασύνουσι. ἘΠ ῸΪΔ15 ΔΒΡΙΓΔΙΙΟΠΙ5. Π.]]} ΠῚ 
γεϑο ρΊατη [ἢ ΠΠΌΤῚ5 Ρ] ίοη!οΙβ σϑ]]οὔ τ 6558 ν᾽ ἀθίμτ, Ὡ8ΠῚ ῬΥΓΔΕίοΥ 
ΘΧϑρὶα σαρτα ᾿παϊοαΐα ἀραα ῬΙδίομθιῃ στα ρθτηι5 Πᾶεο: ῬΗδαά. 
69 ἃ ἠνύσαμεν ΒΤ ῬοΟΙΠΙο. 264 Ὁ ἠνυκέναι ΒΤ. ἘΠῚ ἰδτήηδη ῥτορίει 
ἸΘΘΌΠΙΏΟΠΙα, ΡΤΔΙΏ ΔΙΊ ΟΟΙΠ Τηᾶρηα ἤδης [ὈΥπΊαὰ ἘΡΙα6. τα- 
ϑυ{{π|, σα ῬΟΙΒΟΠΙ5. αἰϊδτη ἘλασρΙαϊ ἀεαϊ (οἴ, ῬΏοΘηΙ55. 463), 
Πιηάογῆϊϑ βου ρίοσιθιι5. ΑἸΤΟΙ5, 51 ΠΟῚ ΟἸΊΠΙΡ 115, σατία ΔΗ ΟΠ Π]ΟΙῚ- 
Ῥι5, που 405 βιηΐ Ῥοδίδα ἰγαροὶ οὖ ΘΟ ]οΪ, ἘΡΙ 6 τα ἰπϑηἄδιῃ 
οδηβοί (ἸΘχῖο. ϑορβοο!. Ὁ. 46). 

8. 2 τραγῳδοποιός, κωμῳδοποιές 

(εἴ. Βομηδθιάον Οἰνὶι. 1Π1 236) 

ΑΡΟΙΪ. τὃ ἃ χκωμῳδιοποιός ΒΤ ϑγιηρ. 223 ἃ (69,7) κομῳδιοποιὸν 
ΒΤ | τραγῳδιοποιὸν ΒΤ ῬΠδεάοη. 70 Ὁ χωμῳδιοποιὸς Β, κωμῳ- 

δι“ ποιὸς Τ᾽ ΒΡ. Χ όοπς τραγῳδιοποιῶν Α Χ 607 ἃ τραγῳδιοποιῶν 
Α ἘΡ. 1 309 ἃ τραγῳδιοποιῶν Α Μίη. 318 ε τραγῳδιοποιοί Δ. 



ΜΙ ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ. 

ΑΙΟΙΡ. τ᾿ 121 ἃ κωμῳδοποιοῦ ΒΤ Οταΐγ!. 425 ἃ (66, 21) τρα- 
γῳδοποιοὶ ΒΤ: τραγῳδιοποιοὶ Ὁ ἌΡ. πι| 408 Ὁ τραγῳδοποιοὶ Α Χ 

507 6 τραγωδοποιὸς Α Χ δοός κωμῳδ'οποιὸς Α. 
Ιῃ ΠΘυΪΓΔΠῚ ΡδΙΐα πὶ 18 γΕΥρΡῚς ΤηΘΙηΟΥα, αὐ σα ονοὶ ἴῃ 5 

[ΟΥΠ15 απ ἀϊοδη 415 ποβίσασῃ ᾿πἀτοιατη. Οὐδ 1ῃ Τ]ΘΙΊΟΓ 46. σΟη- 

ἀϊοηε εοὸ ΡὈ]υ115 Δοϑ. Δ η πἢ 6556 νἹθίγ πος ἐαϑ ΟΠ ΠῚ 
Μοετάϊ5: χωμῳδοποιός ᾿4ττικοί, κωμῳδιοποιός Ἕλληνες εἰ Πὶς 

γεῖβαβ ΑΥὙβίορῃδηϊαβ ὙΤΒΘϑιη. 30 ὁ τραγῳδοποιός" ποῖος οὗτος 
᾿«4γάϑων; 

ΝΕατ6 ᾿ΡΊΓΕΙ ἸΠΟΌΤΤΕΓΘ ΤΏΙ νἹ θοῦ 1ἢ ΤΡ ἘΠ ΠΒΙΟηΘ πη, Πποά 
τραγῳδοποιός εἰ κομῳδοποιός ἴῃ ΘΥΤΩΡΟΒΙΟ 5ΟΓ05ι|. 

8. 3 χυεῖν (κύειν Παιιά 56ξ15 (εβέδξατῃ) 

στρ. 2Ο6 ο(47;1) κυουσιν (510) Β, κύουσι Τ' 200 ἃ(50,1 3) κνουσιν 
(510) Β, κύοῦσιν 5ἷὶς Τ᾿ 209 ἃ(50,14) κυειν 5ῖ5 ΒΤ ΖοΟ (50,25) κύων Β, 
χυῶν Τ ΤΕρρ. ν᾿ 792 6 χύουσα Α νπ 780 6α κύουσαν Α Τπεδεί. 1840 
(61,10) κύει ΒΤ: κυεῖ Ὁ --- ΤΠαδεί. 151 (13,21) χύοντα Β, κυοῦντα Τ 
ΘΥΓΏΡ. 2ΖΟΟ 6(51,3) ἐχύει ΒΤ 2ο6 (47,12) κυοῦν ΒΤ 2Ζοῦ ἃ κυοῦντίΒΤ᾽ 
Ἐρίη.97 ϑἀ κυουμένων ΑἸίΕριντ 7804 χυουμένοισι ΤΗΘδεί.2 1 ΟΡ (99,23) 
κυοῦμέν ΒΤ. ΗΙ5 ΘΧΕΠΊΡ]15 ἀοσευηυγ Π1]|1|Ὸ ἰοοο χύειν 5ἷς ἰθϑίδίαμη 
6558. πί ἀπ δι δί]ο Ῥτοῦβιβ Ἔχοϊ τ ἀαίϊισ; 1Π ΤΌΥΓΏΙ5 ΘΠΪΠ, 1η ΠΌΙΡ 115 
ΘΟσΘηΐ 5. 5011|5 αΙΒΟ θη ἴδοϊΐ, ΤηΘΙΊΟΥΙα, ΠΟῚ τη] πΠπΔ ΡΟΠΕΓΙ5 
Βαρθεῖ; [ἢ οδίθσιβ δυΐθπη (ΌΓΠῚ5 κυέω ἰδηΐιπη Παρεΐ ῬΥδαϑ1 41) εχ 
ΠΡ τῖ5, αὖ ἀππ5 τα] πδίπγ ἸΙοσ5, Ὁ χύω τπὸ ππΙᾶδπη ἐοηΐςε ἐγα- 
αϊζατη οϑί, δἄάνεβαίυσ ἰδυθη ἔῸΠ5 δ]ΐοσ. Οὐδ6 στη} 18 51Πΐ, 1 ΠΤ] 8 

ἰογίαϑϑε κχύειν τὴ Τμεδείείο δατηϊβὶ. 

- 

8 4 Ἐεβροηβίβ ὀρθῶς γε λέγων σύ, ὀρθῶς γε συ πιστεύων 
51 211 015 δρια Ῥ]αζοηαπ) βεπραῦ γε δαϊπησίξγ 

ΘΥΠΊΡ. 174 (5, 1) χαλῶς γ ἔφη ποιῶν σύ οὐὕτὴ Τ' 50Π1Ρ051, ΠΑ ΠῚ 
ῬδιΠου] Αγ γε τη Τ᾿ Δα Δτὴ ΠΟῚ ᾿Πίθρο  δίου!5 Ε558 115115 ΒΘ ΤΠΟΠΪ5 
ῬΙ]δίοηϊοι νηοί, ΒΟ πἀστὴ 461 271 7.65 Ο71515 ῬΑΙΈΟΙΡΙ15 [411 τηοαο 
ΔάΒΙΡΙ 5 ΒΕΠΊΡΕΙ γὲ δΔαϊπηριίαγ 1: ΟοΥρ. 451 ἃ (7, 24) ὀρϑῶς γε 
λέγων σύ, ὦ Σώκρατες 511 ο (93,3) ναὶ μὰ Δία ὀρϑῶς γέ σοι συμ- 
βουλεύων (συμβουλεύω ΒΤῚ Μεποη. 73 6 (110, 35) ὀρϑῶς γε λέγων 

1. Ἐτίδτη ἴῃ ἀἸδ]οσὶβ ρα σ5 πὰης τισὰπὶ ΟὈβογναίαμ νἱαϊ; πΘα 6 
ἸρΊταγ Πϊς ΒΡ ΡΥ 551 Ἔχε ρῖα Πουιπὶ ἀἸΔ] ΟΥ̓ ΠῚ. 



ΡΕΟΙΒΟΟΜΕΈΕΝΑ. ΜΕ 

σύ Ῥτοίαρ. 352 ἃ (1ΟΙ1, 17) καλῶς γ8, ἔφην ἐγώ, σὺ λέγων καὶ 
ἀληϑῆ Ὑπεαδεοίει. 181 ἃ (57, 17) ὀρϑῶς γε λέγων ΟΥ̓ΑΊ]. 300 ἃ 
(26, 6) ὀρϑῶς γε σὺ πιστεύων ϑορΡῃ. 230 ἃ ὀρϑῶς γε νομίζοντες 
231 εἰχότως γε σὺ ἀπορῶν ΑἸοΪ.1 131 ἃ εὖ γε ποιῶν Ἠ!ρρατςοῃ. 
2316 οὐκ ἀδίκως γε σὺ ἀπορῶν ΓΒδιτη. 156 ἃ καλῶς γε (δὲ ΒΤ, 
564 τεοία γε τεϑιτα!ς (οθεῖ) σύ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ποιῶν τ62 ς καλῶς γε 
σὺ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ποιῶν ΤιΔςἢ. 1902 Ὁ ὀρϑῶς γε σὺ λέγων 1,05. 
204 ἃ καλῶς δέ (δὲ ΒΤ, 564 τεοίε γε 5ογρϑιὶ Ὁορθεῦ) ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ποιοῦντες Η]ΡΡ. 1 282 Ὁ καλῶς γε σύ, ὦ Ἱππία, γομίζων τε καὶ 
διανοούμενος 303 ς εὖ γε σὺ ποιῶν ἈΡ.1 3516 εὖ 78 σὺ ποιῶν Υ 

474 ἃ καλῶς γ ἔφη ἐγὼ ποιῶν πὶ 309 6 σωφρονοῦντές γε ἡμεῖς, ἦ 
δ᾽ ὅς. ΑἸΠΘΙ 56 τὰϑ Ππαρεί, στη Πδθο ρϑυιοῖρία ΟΠ 1Π ΤΟΘΡΟΠ515 

Ῥοπαηΐατ οἵ, ῬΗΠΕΡ. το ἃ ἃ πολλάκις ἡμᾶς αὐτοὺς ἀναμιμνήσχομεν 
ἑχόντες, ὀρϑῶς δρῶντες ϑγτηρ. 102 ἃ (28,15) φασὶ δὲ δή τινὲς αὐτοὺς 
ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι Τεδείεί. τ66 ο (36, 4) τοὺς ἀκούον- 
τας τοῦτο δρᾶν εἰς τὰ συγγράμματα μου ἀναπείϑεις, οὐ καλῶς 
ποιῶν αοῖρ. 450 ο (6,4) διὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἀξιῶ 
εἶναι περὶ λόγους, ὀρθῶς λέγων, ὡς ἐγώ φημι. 

ὃ 5. μέλλειν ΓαΥοὸ ἃ ΡΙαΐζοῃβ οτπΠῈ δογίϑσίο σοριυϊδίαγ 

(Εὰὰν ἘΠεῖη. Μα5. ἔ. ῬΏΠοΙορ. Χ ΙΧ ΧΊΙΠΙ 576) 

Ξυτρ.1 84 ἀ (18,11) ΗΙΓΒΟΠΙΡΊΙ5 ΡΤῸ 60, Ποα ΠΟΌ]5 σα ρρααϊδηΐ 
ΒΊ, μέλλει ξυμβῆναι αι ἀδοίεῦ βουιρϑι ξυμβαίνειν ορ᾿ῃηδἴπ5 50 1ΠΠςεΐ 
ῬΙαίοῃθιη ἃ ΤπΔΡΊΟ νἹΐο πη ιβίτα 5184 ΠΌΘΥδΔί ΠΏ 6556. Δ ΈΓΙΠῚ 
ΘΠ] γΕ͵Ὸ ΠΟ Ρ]δΐο, 564 ΗΠΥΒΟΠΙρΊ 5 Πδο ἴῃ ΤῈ ρθοοαββα νἹἀσίυτ; 
ΠΔ8ΠῚ ΔΟΙΙ͂ΒΙΙ [ΠΠΗΪΠΥῚ αὐτὴ μέλλειν ἃ ῬΙαΐομῃμβ σορα]δῖ! Ἔχοπρὶα 
δΔρυα ῬΙαίομθηι εχϑίδηΐ, αΠπδὲ δια ἴδο]θ 4υ βριδῖὴ τη ἀαθιδίιο- 
ΠΘΠῚ νΟΟΔΙῈ ροϑϑιί. ΒἸΠΓΙΙΟ 1151 ἄποα σΟἸ]ΘρΊΠγ5 ἤδθοα: ῬΟΙΠΙΟ. 

268 ἃ εἰ μέλλομεν ἰδεῖν ΒΤ ΑἸΟΙΡ. 1 132 ἃ ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν ΒΤ 
133 Ὁ εἰ μέλλει ἰδεῖν ΒΤ. ----ἑᾧ Ῥτοΐδρ. 345 Ὁ (93, 3) εἰ μέλλει κακὸς 
γενέσϑαι ΒΤ ΑἸΟΙΡ. πὶ 1506 μέλλοιμι βελτίων γενέσϑαι ΤΙ: μέλλοι 
μὴ βελτίων γενέσϑαι Β' ἜΡ. νι 491 Ὁ εἰ τελέως μέλλοι (οι ἴῃ τα5.) 
φιλόσοφος ᾿γενέσϑαι Α Ἴ,Ερ. γπ 8118 εἶ μέλλει --- γενέσϑαι Α ἘΡ. 
326 ε μελλῆσαί ποτὲ γενέσϑαι Α (ΠΗ. τοῦ Ὁ εἰμέλλεις ---- γενέσϑαι Α 
-τοΐδρ. 312 (54,8) μέλλεις --- παρασχεῖν ΒΤ οτρ. 512 (95,4) ὃν 
μέλλοι χρόνον βιῶναι ΒΤ 5258(111,18) οἷ μέλλει ἐλϑοῦσα ἀνατλῆναι 
ΑἸΟΙΌ. 1 141 εἴ γέ τις βλάπτεσϑαι μέλλοι διὰ ταῦτα ἢ τὸ παράπαν 
τοῦ βίου ἀπαλλαγῆναι ΒΤ Ετγχ. 3969 εἰ--- ἐμέλλετε- ἀπαλλαγῆναι Α 
ἘΦ. τν 3204 εἰ μέλλουσι γνωσθῆναι τι 315 ἃ μέλλοντος --- οἰκίζειν καὶ 



ΝΠ ῬΡΕΟΙΕΟΟΜΕΝΑ, 

Συρακουσίους ἐπικουφίσαι Α ῬοΙΙο. 268 ἃ εἰμὴ μέλλοιμεν (51ς Β Τὴ ---- 
καταισχῦναι ΒΤ ΤιΕρ.τν 713 ἃ εἰ μέλλομεν --- δηλῶσαι Α. Αοτγδίι5 εχ 
δαοίογίαίϊα ΠΡΤΟΓΙΠ ΠΟΠ ροίΐθϑί σα ΘΓ 15 Ἰοοῖ5: ΡΟΙΠΟ. 301 ἃ 
μέλλουσι --- μιμήσεσϑαι Τ: μέλλουσι --- μιμήσασϑαι Β ῬΠΑΘΑΥ, 
247 ἃ μέλλῃ δέξεσϑαι Β: μέλλῃ --- δέξασϑαι Τ. ἘχεπρΙα παρτα 
Ρτοϊαΐα σοπίθιηρ δηΐεβ εἰϊαηηϑὶ αἸ ΔΙΟρΌσΤ 5ῖγα ΒῸΡΡΟΒΙ ΠΠΟΙΟΓΙΤΩ 
ΞΙγ6 5 5ρΘοίο ἢ ΘΧΘΙΏΡΙ4 ΟΠ Πγ115, 4186 5876 1 15 αἸΔΙορῚ5 
ἴδτὰ εαπθηΐοσ οσσαττιηΐ, πὶ ἔδοι]8 ᾿π46 ποΐδηῃ ἀπ 1846 ΟΥΡΊΠΙ5 
ΘΙΟΘΤῈ 4ΌΙΒΡΙΔ ΠῚ ροϑϑιΐ, ἰδιῆθη 5815 νἹἄθυηιβ ἜΧΘΡ]οσπτη 5ΌΡΕεΓ- 
6556 δα δογβϑίππι οατὰ μέλλειν ᾿πηοίππὶ ἀδίεπηεπηάστη, νει! Ῥτγοΐδρ. 
312 Ὁ Κ'γυΠΡ. 184 ἃ ἀοῖρ. 525 ἃ, ΠΌΠΟΙ ΕΧΕΠΊΡΙΟΓΙΠῚ ΠΌΓ͵ΉΘΙΤ5 
ἴδοι]α ΔΌΡΕΙΙ ροίΐθυτιί, 51 4115 5101 ρῬευβϑιιδβασύιέ ἴῃ 1115 Ιοοῖ5, ὉΌ1 

γενέσϑαι Δρρατεῖ, Ὡοῆ ϑ5εΊΡΕΥ ρϑιτη δι οηῈ πὶ 1Π|ᾶτὴ γα δ ΠΈ15- 
ΒΙΠΔΙῚ [ΟΥΠΊΔΙΙΤΩ γίγνεσθαι εἴ γενέσϑαι 6556 5ἰαϊμεπάδιη. Ἐβδοΐβ 
Ἰρίταῦ 1Π πὶ σΟρα] δ ΙΟΠΘτὴ δΔουϊδί! 1ΠΠΠ1ΠΥΙ αὐτὰ μέλλειν τὶ ΤΆΤΆΤΩ 
ρα ΡῬΙαΐομθπ 6556 σοποθάθηιβ, ἴα ἃ ΡΙαΐοης δοϊπϊσασα ἰετηθ- 

ΤΆΤ 6556 ῬαΪΔΌΙΠ,15. 

8. 6 106 ν{οϑα νεγθοῖπιπ γερείοης 

Οὐδαϑιοη!θιι5 οΥδυ τη δί1ο15, 4145 εὖ 181ὴ σΔΡΙΡι5 44 ΡΕΙ- 
5601 51Π}115 οἴ ΟΌΤ τηδίθσια δάδμις ἰαῦρα ΠΟΌῚ5 βαρρεδίδί, ΡΟΙΤῸ 
ῬΘΙΒΘΟΌΓΕΙΓΙ ΘΌΠ.115, ΕΧ ΠΟΥΟῸ [ηϑυϊτπίο δἰδτὴ αιδαβίίοηθβ οὐ] 5 
ΔαΙΠΏΡΟΙΘ Ιἢ ΔΗΙΠΟ ΠΑΌΘΙΙ5 ΟΡΙΠΔΙ ἴοσα πὸ 6χ δῖ5 συοαια 
Πυδαϑθοηῖθι5. ἘΠ᾿ ΔΠ15 Δ] υ14 1ῃ ἀγίθτι οὐ ]σᾶπὶ τεἀπηεί σοτία 

Ἰερα πούπδαιθ Ῥ]αίομι δαμιθεπᾶδμη. ἘΠ45 ἴἴὰ 1ηϑ.Ππ|6η445 6556 
ΠΘΠΒΘΠΊ115, πὶ μος ΡΥΔΘΟΙΡρα6 ραΐδαΐῖ, 4πὸ πηοᾶο 58ερ᾽βϑιτηθ Ρεο- 
οδἴσχη δι ἴῃ ΠΌτ5 Β, Τ' εἰ Α, οὔσῃ οοηϑίεί ᾿πίθυ ΟΠΊΠΘ65 ὙἹΓΟΙΙΠῚ 

δοοσυζαῖα σΟρΡΏΙΠΟΠΒ Δτΐθ πη ΤΕ ΠΩ͂Ὶ ΠΕΙῚ ραγαϊοσαη. Αι ὈΓΙΠΊΟ 
ααϊάδπι ἰοοο τε ρ.ἸΟη15 νιττἢ, απὸ ΠΌΤῚ Ῥ]δίομΙοΙ 58 Ρ15 οοΥ- 
ΤΟΡῚΙ ϑαπί, ἰγδοΐθμγβ. ΝΌΠ ΤαΙῸ Θη1ΠΔ δΔοοΙαϊΐ, αὖ ΠΟΓΤΑΓΙ στη 1Π- 
οὐσία γε ΕΧ ῬΥΟΧΙη6. δηξεοθ ἀθηΈθι5 τερείεσθίισ, οα1π|5 ΤΕῚ 

ταϑίθϑ ϑαηΐ ΠῚ ΙοοΙ : ὅγτηρ.170ς (11,14) εὐαριϑμήτοις δή τισιν ἔδοσαν 
τοῦτο γέρας οἱ ϑεοί; τΌΪ ἴῃ Τ' Ξοτρίαπη εϑί: δή τισιν ἔδοσαν δή 200 ἃ 
(33,10) εὐτεῖν δὴ τὸν Σωκράτη. Οὐκοῦν τοῦτό γ ἐστιν; ἴῃ Τ' ἸΕρΡΊΠητ5 
οὐχοῦν δή, 564 δὴ στὴ δὐγόσειη ᾿πι6]Π 6 χ βϑθί, ΠΡΌΤΑΥΙ 5 Ραποῦβ. ηο- 
ἰανιῖ. 1836 ( 7, 7) καὶ γὰρ οὐδὲ μόνιμός ἐστιν, ἅτε οὐ μονίμου ἐρῶν 
πράγματος; ἴῃ Τ' ΡΙῸ οὐ τερεγίτηιβ οὐδέ, ποοιῖξ δηὶπὶ οὐδὲ ράα110 
δηΐα ροβιϊπση. ἴ9{ 1ῃ 15 Ἰοοὶβ ΠΌΘΟΥ Τ' ρεσνεῦβα σαρθ 0 η6 οΟΥ- 
τυρίι5, Β δαΐθηλ Δ δα ᾿ΤΠ1Π15 δϑί, 516 ΤΌ͵55 ἰΟΟ] εχϑίδηΐ, 60] 



ΡΕΚΟΙΕΒΟΟΜΕΝΑ, ᾿ 5.ς 

Β Ἰαθδθηη Πυ15 ΘΘΠΘΙΙ5. 5101 οοηῃίγαχιΐ, 1 οοηΐτα νϑυθοσ ΠῚ} 1ηΐ6- 
στϊταΐθτη βεσναν ναὶ: Ἐπ γάεμμ. 278 α (11, 2) δεῖν φηϑήτην 
πρότερον παῖσαι πρὸς σέ] δεῖν φηϑήτην πρότερον Τ: δεῖν φηϑήτην 
πρότερον δεῖν Β ϑγ1ΩΡ. 180 Ὁ (24, 12) ὠγαϑέ, φάναι, ᾿Αριστόφανες; 
ἴῃ Β Ἰερίπιιβ ὠγαϑὲ φᾶναι (φάναι Ὁ) ὠγαϑὲ ἀριστόφανες, ἴὰ Τ' 
τεοία νεῦρα ὠγαϑὲ φάναι ἀριστόφανες οἴ. απ ἀξ Πος Ιοςο ἀ15- 
Ραΐανι Ἐδβίρτιββ το7. Οὐυϊαᾶνῦ αποᾶ π6 ἀδϑυηΐ αατ4δπι ἰοοὶ, [π 
΄αϊριι5 ᾿ϑτὴ ἴοη5 ΠΡτοσιτη Β εἰ Τὶ δία ταρϑιτοηα πα ἄδργανδα- 

τπ51, γε] ῬΗΔΘατ. 245 ε τοῦτο δὲ οὔτ᾽ ἀπόλλυσϑαι οὔτε γίγνεσϑαι 
δυνατόν, ἢ πάντα τε οὐρανὸν πᾶσάν τε γένεσιν συμπεσοῦσαν στῆναι 
καὶ μήποτε αὖϑις ἔχειν ὅϑεν κινηϑέντα γενήσεται] ἔχειν στῆναι ΒΤ 
ΘΎΓΩΡ. 200 Ὁ (50, 28) εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ οἷον 
χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαϑὸν καὶ ἃ ἐπιτηδεύειν, χαϊθι5. 1ῃ 
γευδὶ5 περὶ δηίε οἷον ἴοεᾶα τερειἴοηθ Π]αϊατα 5586 ΠΕΙΩΟ δϑῦ 
απἰη νἱάδαι. ΑἸΙααϊα ἀπθιταιοπὶα Παῦετα ν᾽ ἄθισ Πἰς Ἰοσι5: 
Θυτηρ. 2Ο6 ἢ (46, 22) ὅτε δὴ τούτου ὁ ἔρως ἐστιν ἀεί, αὕτη νοΧ 
ἀεὶ ΕἸΤΟΙ͂Ε εχ οὐδίϊοης δηΐθρτεββα ᾿ἰἰογαῖα δὴ ἄς ἰηδυβίτια 1ηΐοῖ- 
Ῥοϊαΐα 511, παπᾶ ἴδοι]θ ἀπ άϊοεβ; 1ἃ νεῦοὸ πο ἀπ τ 6556 ροῦ- 
εϑί, αυϊη ἀεὶ Ἔχϑησραπάιμπι 51. Αἱ σου ροΐθϑὶ δέιτηδ 
ΤΟρΡΘ ΠΠΙΟΠῚ5. νἹ τ 1Π6556 Π15 ἰοοῖβ: Θυτρ. 210 Ὁ (52, 9) ὥστε καὶ 
ἐὰν ἐπιεικὴς ὧν τὴν ψυχήν τις καὶ ἐὰν σμιχρὸν ἄνϑος ἔχῃς Ηδες 
εϑὲ νευθοσιη τηθηηοτία ἴῃ Β εἱ Τ, πἰϑὶ αυοά ἴῃ ἰρτοὸ Τ' ρτὸ καὶ 
ἐὰν Ῥτίοτε ἴοοο καὶ ἂν Ξοτρίυτη εϑί, “ποά ὃχ ἱηρθηΐο ΠΌΓΧΔΙΠ 
Πυχίθθα ᾿πθ σαγηϊαγ 5, αποά ροβίεσβ καὶ ἐὰν εχ ρεζνεῖβα τα- 
ῬειΠοπΘ πϑίμτη εϑί. ϑυτρ. 1908 Ὁ (36, 19) καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐχ 
ὁμοίως μὲν ϑαυμαστά, ἴῃ απ οταἰΐοπα μὲν τοταΐπτη οὐτὴ οἰβηβίο- 
ΘΠ ΠΔΌΘΙΘ ΤῊ] νι ἀογείατσ, 46] αν αἰτεσιτη μέν. ϑγταρ.102 Ὁ (28,26) 
ὅταν μὲν οὖν καὶ ἐντύχῃ. ϑατρρία5 τεοία ρεβραχὶ μῖς ραγίοαϊαα 
οὖν Ἰοσιτη ΠΟΠ΄ 6556; 564 εἰτι5 οούγεοῦο πᾶ ὅταν μέντοι ῥτο ὅταν 
μὲν οὖν Ῥοϑιῖς ταὶ ποη ρτοδίατ; Π8ΠῚ ΟἸΠῚ ΘΠ ἰδῖ]0 ὈΓΟΧΙΠΊΘ 
δηϊεοα ἄθη5 ἱποίριαὶ ἃ νευθὶβ πάντως μὲν οὖν, 5ιβρίοοι οὖν ΡΕΓ- 

1 1Ἰά συοαπα δοοιαϊξ, πὸ νεγρθασῃ γαρϑεςαμ ἴῃ Ἰοσαπ δ]ϊσῖπ5 σα- 
ΌΪΠΙ νΕΓΌΙ συσοαάσδγεϊ νοι Ἐπ γάδιη. 277 Ὁ (9, 17) τὸ ἄρα μὴ ἐπί- 
στασϑαι μήπω ἔχειν ἐπιστήμην ἐστιν; Τ' ΞΒιρραάϊίαξ ΠΟΡ]5 ἔχειν ἐπιστή- 
μὴν ἐστίν, Β ἔχειν ἐπιστήμην ἔχειν. 

2. Αα (οΥὔπλὰ5 πγυίδηδϑ παῖ ργοοϊ νος ΠΡΎΑΥ ϑἰηΐ, μος αποαα8 
ΕΧΘΙΏΡΙΟ Ὀ6η6 σοιηρσορδίαγ: ϑΎΤΏΡ. 175 α (5, 22) ὃ δὲ οὐκ ἐᾶν. Ιῃ Β 
δες νϑγὰ βογρίυγα δϑί ἰγαάϊία, δὲ ᾿π Τ᾽ ρτίτηδ πδηπ5 βουρϑὶὲ οὐκαν. ἘΠ 
ΕΥΓΟΥῚΒ ΟΥ̓ΡῸ : Ππηξ βοσρίαμῃ ἴῃ Ἐχϑιηρ τὶ ἀπάς Πυχὶὶ Τ᾽ οὐκ ἐὰν 51η6 δο- 
σοηΐι, αποα ἔα αἱ] νὶ νεῦρα περ] θοία σουσιτηρογεί ἴῃ οὐκαν. 



Χ ΡΕΟΙΕΟΟΜΕΝΑ, 

ῬΕΥ͂ΔΙῚ δἰΐθσο ἰοοο 6556 τερειίτατη. θα πηδῖα τερειτοης ἀεϊοία 
ΒΙΙΟΟΙΠΤΙ55Β ΠῚ νἹάθου δἰϊδῖη Ππὶο ἴοοο αἰ ΠΟΠΠ]Πτηο: ϑυτρ. 
204 6 (44, 20) ὥσπερ ἂν εἴ τις --- πυνϑάνοιτο" φέρε ὦ Σώχρατες 
ἐρᾷ ὁ ἐρῶν τῶν ἀγαϑῶν τί ἐρᾷ, αὰδε νεῖθα απο Δ οσγεηΐ «10, 
ΘΕΓΏΪΙΓ ΕΣ γΕΙΓΌΙ5 Δηΐερταββι5, ΠῚ Πᾶθο εχίδηϊ: ὧδε δὲ σαφέστε- 
ρον ἔἐρᾷ᾽ ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν τί ἐρᾷς Ἐπ μος 6η]πὶ Ιοοο νεΎθ 1 
ἐρᾷ, ασποᾶ ἴῃ ἐρῶ τηυπίδη τπτη 6556. ΟἹΠ65 1  υρσαίαβ 1πἰ6]] 6 χοστηΐ, 
ἀεβυμηϑιὶ ΠΌΓΑΥΙ5 αἰπἄδτη, τα νΕΥΌῚ5. 51Π2}10τ|5 1Π5Θ ΟΠ ΠΕΡ15 
Ῥ͵ΓΔΘυη τ ογαῖ, 4110 γ]ο ἸΟΟΪ σορηϊζο Π]ΘΑΙΟΙΠΔΠῚ ἴῃ γΈΙΡῸ ἐρᾷ 6χ- 
ΡῬΕΙΙΘ πο, πο ταί ο Ροβιϊδη 6556 Δρρϑζεί. 

ΕἘΧ νεῦθ!]5 1Π5Εα ΘΠ ΠΠΡι15 νοῦρα Τηπ]ῷοὺ ΓΑΤΙ5 6556 δάξοιΐα 
ΟἸΠῚ ῬΕΙ͂ 586 1Ρ511ΠῚῈ ΡΟ ΌΠΩΣ 510, ὈΡΘΙΠ5 ἜΧΡΙΔηΔΥΘ σδιβδίη 6115 
ΤΟΙ 5ΙΡΟΙνΔοδηθ) δϑί. [ἢ ΘΥΤΏΡΟΒΙΟ ἰϑῆθη ἈΠΠῚ5 σἜΘΠΘΙΙΒ. 8}1- 

αποῖ ταρειτοηθ5 σαρεΠηΠ, ναὶ 188 ς (23,17) ἐὰν μή τις 
τῷ κοσμίῳ Ἔρωτι χαρίζηται μηδὲ τιμᾷ τε αὐτὸν χαὶ πρεσβεύῃ 
ἐν παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ περὶ τὸν ἕτερον καὶ περὶ γονέας --- καὶ περὶ 
ϑεούς, ἴῃ ααῖθιι5 νευ]5 οπὶ ϑίοθδριβ περὶ δηΐε τὸν ἕτερον, ηαυοά 
εϑί ἘχρΊΈβϑιῃ ἴῃ ΒΊ, ποη Παρθαΐ, α1ΠΠς0116 δβϑί 1πίο]]θοΐῖα, απο- 

τηοᾶο ᾿πηἰευρσγείεβ Ἰοοπὶ ᾿ΠἰΘΙΏΡΘ5Εγ15 ΟΟΠΙ οί 115 ροϊποσιηΐ ἰθη- 

ἰᾶτ6. ΑἸΊοῚ Ἰοοιβ εϑὶ ϑυρ. 174 6 (4, 28) εἶπον οὖν ὅτι καὶ αὐτὸς 
μετὰ Σωχράτους ἥκοιμι. Μεῖθα καὶ αὐτὸς οὐχ ἱπίεγργείδξιτο 
ἀπποιηίαίοιη ρατδηΐ, παπᾶ 5οῖο δὴ τεοῖς ΒΟ π5 βἰδίπεσι χαὶ 
αὐτὸς ΕΧ ᾿ῃΠ56] ΠΕ ΠΕΠΡῈ5 ἴῃ ΠΔΠΟ ΟΥ̓ΔΈΙΟΠΟΙΏ 56 1Π5ΙΠΠ18556. 

αῦ βαρτα ἴῃ δαποίδίομα (ἸΧ,1) να τ ΕΧ ῬΥΔΘΡΤΘ 5515 5ΌΤΩ ΠῚ 
ἴῃ ΘΈΠΌΠΩΙ ἸΟΟΙΠ σα 551556. νἹ ἀϊτηι5, τα δἰ181Πὶ ΠΙΟΠΟΑΟ ᾿Π5ΕΠΠΘΩΠ 
νευῦο δηϊθοθάθηβ γεΥθ ΠῚ ΘΈΠΕΠ ΠΌΤ ἰΟΟΟῸ ΤΠΟΥΘΙῚ ΡΟ ΠοσΙΐ, Ἐρταρῖο 
ΕΧΕΙΊΡΙΟ ἀεμηοηβίσασὶ ροΐθϑί. ϑΘΥΠΊρ. 204 ἃ (44, 4) Θπῖπὶ ἸΘΡΊΠι5 

ἴῃ Τ᾿ δῆλον δή, ἴῃ Β δῆλον ότι. Αα Πάᾶηο βογιρίασγας αϊνεσβιϊδίετη 
Εχρ!]οδηδιη ΠΟη ροΐδϑβί 1 ΔΌΧΙ ΠῚ γΟΟΔΙῚ [Π ΘΓΑΓΌΓΩ 51 Π1Π1{π60, 
Πδτὴ ἰπη4ε δὴ ́ αοπιοάο ἴῃ ὅτι ροίπευ ἰγϑηβισθ, Ἔσχοοριτατί πϑαιηΐ. 
ΑἸΠΙ5. ἸΡΊΓΕΙ ΕΥΓΟΙῚΒ ἴθ η5 5ρθοα τ ῬΓΟΡΔὈΙΠΠΙΑ.15 Πα ϊασι5 1πη46- 
σδηᾶαδ εϑί; 1ἢ 6 πὶ ἔδο!]α ᾿ἱποϊάδθέ, 51 41115 ἴῃ ΠΌΤῚ5. ΠΊΔΏΠ 50Γ]- 

ΡΕ5 οΟὈϑευνδνευῖ βϑαϑριβϑιηηα δοίη 6556, αὖ ΠΡΥΑΙ ἃ ἤπα νεῖ- 
5115 δα 1Π|{Πππ᾿ΠΔ ΘΟ] ΠΕ ΠΠ5 ρεγρεηΐαϑ Ἀρουταγεηΐῖ. Ῥαΐο 1ριτατ 1η 
ΠΡτο σαοάδη εχ Ποὺ Β ἤπχις νϑύβιιβ 118 βουιρίοβ {||556: 

δῆλον δή 
ἔφη τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδὶ ὅτι 

αἱ ΠΠΡΓΑΙ οομ]ο5 ἃ δὴ δα ὅτι ἀθδιταββθ, ἴα αὐ βουθεγεῖ δῆλον 
ότι. Μεγ εϑὶ ρα αποᾶ εϑὲ ἴῃ Τὶ πρατθ οἤδηβιοηθῖη Πᾶ- 
Ῥεῖα, συοάᾶ ρατγιουϊαμα δὴ ἴῃ εδἄθπι δπυηϊτ δίοπα βεααίπι ἤδη, 



ῬΕΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. ΧΗ 

σΟΙΡΙΟαίαγ μος ἴοοο: ῬηδΕΩ͂Γ. 277 ἃ νῦν δὴ ἐκεῖνα ἤδη --- δυ- 

γάμεϑα χρίνειν. 

8. 7 [᾽ὲ εχίρσιαβ Πάς ΠΡγογαηὴ [ἢ 115, 4186 δα [οὐπλᾶ5 

νευθογιτῃ εἰ δα εἰἰϑίοηετῃ εἴ ογαϑίη ρεγξπεηΐ 

ἘΌΓΠδΔ5 πὴ Δ η61 σαδηΐο ΠΠΡΤΔΙ 5110 ἰθηθυθη 1, ΟὈΓΠ 1811 

ΒΌΡΓΑ Ρ.1Χ ᾿που]εηΐο ἜΧΘΙΏΡΙΟ ἀθιηοηβίγαυ ΘΠΊΤΏ, [ΠΤ 4110 1 ΟἸΔΙΙΟΓΘ 
Ιπισε ΤῈ 5 ροῃεγείασ, εἰϊδηλ Πῖς Δ]! απο ΘΧΘΙΠΊΡ]15 15] ΡΏΙΟΥΙΟΙΙ5 Ἔν] η- 

ΟΟΙΘ Ιηθουμῇ 5ἰαῖαϊ. Αο ὈΙΙΉΠῚ ἹΠΟΙΡΊΔΙηΙ15 ἃ γε. ἀεί, ῬτῸ 

40 απδπὶ 586 06 ΠΙΡΓΑΙ ῬΟΠΘΙΘ δι1151 διηΐ αἱδί, εχ δ θυῖτ15 τη Δ Πτ|5 
ἴῃ Ῥαγίβϑίπο Α δᾶάπις οοηβρίοια ορεῖὰ (εἴ, ἈΠοῖη. Μυ5. ΧΧΧΙΠ 
Ῥ- 304) Ροβϑυτηι5 οἄουαυ. ΞΎΠΏΡ. 182 Ε (15, 23) νεσὰ απδτη ΠΟΡῚ5 
ϑούναν Τι βοιρίαγα εϑὶ ἃ εἴ τις, ἴῃ ΟἸδυκίαδηο γεῸ βου ρίιπ) δϑί 
αἰδί τις. Τὰ απ βου ρίαζα ὈΧΙπλτη ΠΟΡῚ5 Οσσυστι ΠΠπ4 ν]υτη, 

ααοά ἴῃ ΟἸαγκίαηο ΠΘ ΘΗ Ι5ΒΙΠΊΠ1Π Θϑΐ, 610 ρΥανα 5 ΠΡ αθ 5ῖνα 
ΠΟΠΠΙ ΜΔ ΔΗΪΙΙ 5ῖνῈ βεραγαθδηΐαγ, 564 ΠΟ ΘἸΤΟΥΙῚ δοσαϑϑιῖ ΕἸ] Δ 1 
ΠΠΡΙἄο ΠΙΡγατῖϊ, 4αὶ ρτὸ ἀεὶ ἔοιτηδη εχ Ἠοιηστο πὶ νἹἀείαγ 5101 
ΤΩΔΡῚ5 [ΔΙ ]]ΔΥΘ ΠῚ Ροβθσιὺ αἰδί, ἘσοάΘπΣ τηθηο ἀδίοιτηδία ἴῃ 
ΟἸαγκίαηο ϑαηΐ νεῦρα, 486 ῬηδΕαΥ. 234 α Ἰδρίηλ5; 564 υὐ Πος 

ἸΙοοο πι1}1ἃ εϑὺ ἀμπθιϊαίο, σα1η Τὸ τοοῖθ ΠΟΌῚ5 ἰτϑατϊάοει δεῖ, 18 

ΠΟΠ Ροίεϑί διῃθιρὶ, απομπηιοᾶο 14, αποά τη (ΟἸαγκίαηο αϑὶ ὃχ- 
ῬΙΓΘΒϑαη αἰδί, εχ ρεησηδ βοχρίασα οτίπτη 510; ροβίαιιϑη) ΘΏΙΠΩ 

ῬΙΌΡίεσ [τἰοσγάστηλ ἀπο δ τὴ Ζ' εἰ 44 ϑιτη] πᾶ ]η θη δεῖ τη ἀξὶ ΔΌΠΈ, 

ἸΙΡΓΔΥ5 ΤΟΥ ΠΟΐο 1[6ΥΠ1Π0Ὶ Θ,ΑΒΘΑΙῚ ΟΟΘΡΙΪ ΠΊΔΙ11ΠῚ Τ810 Δι ρ6Ώ8. 
Ιη4ς6 ἀπιάϊσθηϊ ΠδυΠ ΤΟΓΌΠῚ ΡΘΥΠῚ, πὰπ τοῖα σθηβασσιτη (]8τ- 

ΚΙδηὶ (εἰ Ν᾽ 6 η 6.1) διιοϊογ ἴθι πο ἰδηΐιτη ἀρια Π05 να]ετα ἄθθεχα, 

αἰ οοάϊοα Α, αὶ ἀδῖαπε ἔδεσε ἀδὶ ρυϊπια τηϑηι βοχιρίππι μαρθοί, 
βρσείο αἰδὶ οδίγι ἀδγείασ ΡῬ]αΐοηὶ, χὰ τὰ δοίη δϑϑεῖ, αὖ ἴῃ 8]}1- 
αποὶ ἀἸΔ]ορ 5 βδαριβϑίπηθ αἰδὶ αχιβίοεσειϊ, [ἢ 8115 βοΐπτη ραᾷθηα ἀεί, 

Εδί τεϑ αἰΐθασα, ἴἢ 7 πδβθο ΠΠΡΥΔΙΙΟσ σοπϑιθίο [ὈΥΠηΔ5 

πα 41 οογηασ, ν ασποα νοσδίιγ ἐφελκυστικόν. Ἡΐδες Πίετα αἴ 
δηΐα οοηβοηδηΐθτη ἀβ]θσαίιυ, ΘΠΧΘ δἰ οσα δηΐ ΠΠΡΓΔῚ], αὐ απο 

αυ15 ΠΡΕΥ 510 ὙΘΟΘηΪΟΥ, ΘΠ ΘΟ ΙὩΔΡῚΒ ΔΌΠΟΙΓΕΤΕ ἃΌ [Πετὰ ν 
ΠΔ4]1 δῃηΐθ σοῃβοηδηΐεθ ΟΠΊΠΙΠΟ (1685, να] 1 51 415 οὐχ (Ἰδῖ- 

ΚΙΔΠΟ ΔΡΟΡΥΔΡΠ ΠῚ 6ἰπ|5 Ν᾽ αἰ σδηστη σοΙηρδίανετ, ν ἐφελκυστιχὸν 
ἸΠΠΠΙΤΉΘΙΙ5 ΙοοΙ5 αἸεππη νει. (αἶπ5 ταὶ οὈϑαγνδίίοηβ ἀποίπ5 
ἴῃ ν ἐφελχυστικῷ ταϑιαϊπεηο εἰ ΟἸαγκίδηππὶ εἰ Ναπμδίαπι 5ἰτημ] 
ΤΕΒΡΙΟΙΘΠἄο5. ρυΐαν.. ϑεα εἰϊδπὶ σΟΠΊΓΑΙΠΩ1 ὙἹΠΠΠῚ ἴῃ ΠΙΌΤΟΒ 

ΤΏΔΠΙ ΒοΟυρίοβ Π͵ΥΘΡ51556, ΟἿΠῚ ἰογίαβϑα ϑιηΐ, 711 14 τηϊηϊτης 6χ- 



ΧΗΝ ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ. 

Ῥεοίανοσιηΐ, 6 τα νἱάδίισ ἸΠῸ 54]16Π} ΘΧθιρ]Ο ΟΟΠΠΓΠΊΔΙΕ εχ 
ῬΙδίοηβ ϑυγίροϑιο ἀποΐο: 51, 4 οἵους “υκοῦργος κατελίπετο)] Τ' 
ἄεαϊ κατελείπετο, Β κατέλιπεν τὸ 5ῖπ6 ἄυσθῖο οοπίτα ἤάθη, ΠΑΠῚ 
τεοίβ 56 μβαρεί χυοά τηδηϊ5 δἰΐεσα σοισγεχιΐ, κατελίπετο. 

Οἴδϑθθ5 βοϊπαίαϑ εὖ δ] ἸΒΙΌΠ65 ϑυ ]αΐαβ, αὐ μᾶθο ἰθυίο ἰοςσο δἷ- 

ΕΙΏΡΆΙΗΙ5, 586 086 ᾿ΙΡΓΔΙΠ5 ἀΕΌΕΙΙ ΠΘΠΊΟ Πθϑοϊΐ 611 ΠΊΘΠΊΓΔΠ 85 
ΔΟΟΌΓΑΙΙΙ5 ΤΊΔΏΙΌ115 νεβασί. ΕΠΓΒΟΠΙΡΊΙ5. Ἰρτίαγ ΠΡΌτοιπιτη Ῥ]δΐο- 
ὨΙΟΟΙΠΠ δοίογιαίΐθ ῬΥΟΥΒ5 σοηίθμηΐα οὐᾶαβθβ δἰ ΕΠ ἸΒΊΙΌΠ65. Ὁ]- 
οὐμηαπα ἢἤαΙῚ ροβϑβαί τοϑατα. ἘΠ 46Π) 411451 Τα] τὴ νᾶ Πᾶς 

ΤΑΊΊΟΠΘ Ἱηρτϑαϊθηάδχη ραΐανι, αὖ σΟμΒΘΠ51Π) ΠΡτοσατη Β οἱ Τ' 56- 
ΠΌΕΙΕΙ, αΙΒβθη ΠΘΠΕΠΡ 115 νΘΙῸ 15 ΠΠΌΤΙΒ 60 ΠΌΤΟ πίεσεσ ἄποα, απὸ. 

ΟΥ̓Δ515 γ6Ὲ] 6Ἴ1510 ϑεσναία δϑϑεῖ, Π8Π}| δᾶ (Ἰδυκιδὴὶ 5 ἶπι5 δαοίοσι- 

ἰδῖεηλ 411 Π846 ΤῸ 5 δϑβεηΐ αἰσιροπᾶδθ, 410 Ρ]5 ορεῦδθ Ππς 
τηϑίθυιαθ ᾿Π]ΡΘΠΩ͂Ι, 60 ΤηΔρῚ5 ἀπ Ια τη; εἴ τὴθ ἀπ ιδηΐθιη σοη- 
βυτηδιπιηΐ ΟΠ 4118 ἰπτῇ ΠΟς. ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ ΚΎΙΏΡ. 170 6 (11, 27) 
οἴκαδ᾽ ἐλϑών Τ, οἴκαδε δ᾽ ἐλϑὼν Β; ἴῃ Β Ἰρίίαγ δὲ εἴ εἰβατῃ εἴ 
ΠΟΙ ΘἸΙΒΌΙΩ 5ΟΓΙΡ51 ΠΌΓΑΙΙ5, τὖ ΕΠ 5101 1ΠηΠ6]51556, ΠΟ ΤΏΘΙη- 

ῬΓΔΠΔΠῚ 56 Ο ΠῚ 6556 Δρραῖθαῖ. ϑ6α 5115. [4Π| ἢδθο ΘΧχθῃρ ἃ 

ΟΡΙΠΟΥΙΓ 5αποπιηΐ δα ργορδηάιππι, “πᾶ αχίριια ἴῃ 5. τερι5 51} 
ἢάε5 ΠΠΡΥΔΙΙΟΙΠΠ 4111 ΤηΔρ]5 ΟΟΠΒΙΘΙΠΙΠη6 5118 Π18Π0 ΤΠ ΓΔΏΪ5 
νείεσιθιι5 ἀπο] 51ηἴ. 



ΝΟ ΑΝΚΌΝΜΟΝΌΕΣ, 

Β (Βεκκβεϑη 9) ΟἸαγκίδηιβ βῖνε ΟΧΟΏΙΘἢ515 βῖνα Βοαϊθίδημβ, ἄς απὸ 
οἵ. ΠΡταπ πηθυτῃ, 4] ἸΠ5ο ΓΙ  α ΝΝονας (οχημηθηίδίοηδϑ Ρ]α- 
τοηϊοδα ΝΥ ἀγΖ. 1871“ Ρ. 1οῦ. 

Τ (ΒΕΚΙΚ αὶ {) Νεπαοίαβ ἀρρεηά. ο]455. 4 Ἷοᾶ. 1, 46 ηὶ ΟΥ̓ ΤῺ 
ἸΡτογατη βεσπηᾶδα [Δ γ11146 οηΐθ πὶ 6556 ἀθιηοηβίγαν] ΠΌΥῸ τῆ 6 0 
641 ᾿ηβουιθιαγ,,.  ΕΡ Υ θη Ῥ]αίοσοασδχ ἄδὺ ΜαυκιβΟΙ ΟΊ ΠΕ ΙΚ ἴῃ 
ΨΜεηθάϊρ ΔΡΡεηα. οἷα55. 4 ΠΥ. 1 1,61ΡΖ. 1877“. 

Ὁ σιρῃϊποδί τηϑηστῃ δ]θύδση 10 Ὺ] Β. 

τ 5ιρῃϊποδῖί τηϑητΠῈ Δ] οΎδπι 1101] Τ᾿. 

ἘῸ]1α, Ῥαρίηδβ ΠΠΌΥῚ Ο]Α ΚΙ 1 ὨΙΠΊΘΥΙ ὉΠ 015 ΠΟ] 151 ἴῃ δα ΠΊΔΥΡΊΠΘ 
τηα]σδηΐ, Ιῃ απ αἰίδηλ Θἰθρμδηΐδαηδα δα] 1ο 15 ραρίηδα ᾿παἸσδηΐαγ; ΠΥ] 
Ψεηαῖ ἴο]1α δίαιια ραρίηδθ 1 δἰΐασα ΤΠΔΥΡΊΩ6 ἸΘρτηΐα. 

Θουρίυταβ 4π86 δα τί π τ ΒΟΥ] 641, δα ἐογπηαθ νοσ ΠΟΥ ΤῺ 
ῬοΥΠΠαπΕ 1 ΔΡΡΘΠαΙσοτὴ ταϊασανὶ. [9501 ἰδιῆθῃ 1186 6556 νἀ δραίαγ, 
δαποίδίομαϑ ἢπ1115 σΘηΘ.15 Θἴ]4Π} 1 Δρρασαίαπη) ΟΥΙ ΟΠ ΓΕΟΘΡΙ. 

Ῥγδδίευ ΠῸ5 ἄπὸϑ ΠΌΓΟ5 ἃ Τὴ6 'ρΡ50 σοῃηρδζδΐοβ 81105 ΠΟῚ ΠΟΙ, ΠΑΝ] 
ἩΪΒῚ Ῥαιοὶβ 0615 βῖνβ ῬΥορίευ νογαπι σΟὨΪ οἴ γδ να ὈΥΟΡίου 8] Ἰδτὴ 
οαύϑδτη; ΠΟί15 ἢ 5011 σοα!ς65 ἃ Π16 1Π5ΙΡΏΪΙ δυηΐ: 

Ν᾽ (Βεκκβϑη 42 0) Ναίϊςδηιβ 225, 226, ἴῃ ἤος ἀϊδ]ορο Δρορύδρῇυπ) 
ΟἸΙΑγΚΊδη]. 

1) (ΒεΚκοῦῖ 11) νεπείιϑ 185, 46 1056 σοηία]}}]. 

Ἐ (ΒΕΚΚΟΙ ,3) Βαϑϑδυῖοπῖθ ΠΡΘΥ βῖνα Νεπείαβ 184, 46 οαϊὰ5 ἰοηΐθ 
αἰβραΐανι,,, ΡΙαιοσοάεχο ρΡ. 89 56. 

Ιῃ ῬγΓΟΙ σου θη 15 εἰϊδηλ ἤδθς ποία γαρουϊίαγ: 

Α Ῥαγβίηιβ 1807 (ο]1πὶ 94 εἴ 2087), 4β απὸ ἀϊβραΐαν! ἴῃ ἀϊββαγία- 
10Π6, 4πᾶ6 ταρουϊίαγ ἈΠοίη. Μυ5. ΧΧΧΙΠ (6879) 1η46 ἃ Ρ.303 1546 δὰ 
Ῥ- 307- 

Ε' ΝΊπάοΡ. 5'ρρ]. 7 βου! ρίυγαμη ἀϊνουβαιη ΔΟσυγα Ἰ551Π16 ἢ 5ῸΠῚ 
Τηθατη Ἔχοαρϑιί Α. Καη2, δἀοϊαβοθηβ ΡΥ σι 5 εἴ δυς15 ρϑΙ θοσταρῃϊοαθ 



ΧΙΝν ΝΟΤΑΒΚΌΜ ΙΝΌΕΧ,. 

ῬοΥΙΙβϑισηαθ; ἀπηᾶς ᾿ηΐ6]16χὶ εἰϊατη 1Π πος αϊδίοσο ΠΠΡτγαστη ΠΌΤ σοη- 
τε ηπτη 6556; 46 α0ο0 πί οσοσαβίοηβ ἀδία ᾿πα]οῖατη Πγμηυτη σαγίαυτη- 
416 ΡοΟΞ551Π| ργοΐεσσα, ἰδ 4401] απδπὶ ΔΑ. ΚαῃΖ [ἢ σοΙηρ] ΤΌ 115 414] Ὶ5 
ΤΆΪΗΙ ργϑαϑίτε οροεῖὰα εἤεοίατη δϑβί. 

ΘΙ6]114 ΠΡΤΟΥΌΤΏ 5ουιρίασβ ἴῃ ποί5 δάροβιία βἰρηιϊῆοαΐ ΠΕ Υα Τα 
ΘΥαβδτῃ, (6! δα ταχίαϊ ᾿ηβαγίδα ϑισηποδηΐ Δ Ο Π8 1. 

ΤπρΘοΪα τεοΐα βοσιρίασζαα ΠΌΥῚ δαϊμπιηςία ἤηθτη νεύϑαβ πα ]σδί. 

ΨΟΘροΙηΙ σοτητηθηΐαίοηἜπῚ, {π86 ΠΟΙ ΙΓ Κα Ί5ομα Βαπηϑῖ- 
Κυηρσοη Ζι Ρ]αΐο᾽β ϑυτηροβίοη (ΝἜα5 Θομνείζεσ. Μαυβθυτη ΝΊ (1866) 
Ῥ.- 277---339), 51ΠΊΡΙ1ΟΙ] τηοάο Ἰαιπάανι,, οα σα] η“ς π1116 ραρὶηα δααϊίβ, 
οὐτὴ ΝΘ Θ]Ιη115 ΟΠΠΠ65 ἰοσοβ ἀδίηοαρϑ ἔδεσε ἰγαοίανεσι; 1α 51] ποὴ δϑί 
Γασίυχσῃ, ραρΊηδτῃ Δα 616]. 

(οπίδοίαγαϑβ Ρ]ΔΠ6 ᾿ππ{1165 5116 πί10 ΟΌτα]; νε]τη πος Ιασαηΐαβ τηδ- 
ΤΩΙ ΘΟ ΙΠΐ, Π6 ἸΠΟΌΓΙΔΘ ΓΤ] δοσιβϑηΐ. 

(οπἸ οί γΑτ πῇ ὈΓ]ΠΊΟ5 διςΐογαϑ 56 ἄπο ᾿πάδραν!. 

Θυραγαβδί πὸ 605 ΠΟΙ ΘΙΠΟΥΘΙΏ, 6411 ΠΔΩΟ τη 81 Οροτδῖ δαϊανα- 
τυαηΐ, Ἐ. Κομάϊπτη, 6. (Βτιδέίσση, Α. Ηπρίυτη. Ἐ. Ἀομάδα δᾶ απ6π 
οὐτὴ ἄἀε ἢος ἀϊδίοσο 5ςῃοϊαθ ΡῈ ]1ςα5 δεϑίαϊε 8Πη1 1881 Βαρεσγεΐ ρἷδ- 
σι]85 ϑηριΐαβ ἰΥδΏΒΓη151, 115 Δἀβουῖρϑιῖ ορϑανδίοημδϑ δίαᾳπθ οοπϊθοία- 
Τὰ5 Ἔσυεριαβ, 4π86 τὖ 4118 ΤΩ ]Η1 τη οηϑίγα ρα ηΐ φαυδηζαχη ἸΏ σΘΠ1] ΔΟΌΤΏΘΠ. 
᾿ηδϑϑεῖ ἢ πος υἹΥῸ 51] σι]δγ]. (1 6] πγι5 δαΐθτη (ησγιδί ργοΐεβϑβϑου Νοπα- 
ΠΘΠ515 ΠΟΡ1]15511}115 Δ ΘΙ 116 ΤΏΙ ΔΙΊ] ΟΙ5ϑ πηι15 46 σΟΠΊΡΙ υΤΊΡτι5 ἸΟΟΙ5 
αὐ 5επίγαί ΠΠς6γ5 δα τὴθ6 ἀδί5 Ἔεχροβιῖ, ρίζα ἀδίαχιιβ, δὶ Ρ6Υ ἴθπη- 
Ῥὰ5 ᾿ου]55εί. ΑΥ̓ΠΟΙ]ΑῚ ἀδηΐϊᾳαα ΗΠΡῚΪ σοτητηθηΐδυ!ατη, 411 Πυδτὰ Ἔστθ- 
16 σοτηροδβίίι5 δϑϑαΐ, ἢ πᾶς εὐϊίίοηα δἀούπαπᾶβδ Ἔχρεσίιϑ 51ΠῚ, ΠΏ] 
ῬΕΓΘΓ ΘΠ {π|15586 ΘΠ σγαΐοαα ΔηϊΠ0 ρτοἤίθου. 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

ἢ περὶ ἐρωτος" [ἠϑικός. 

ῬΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΔΘΟΤΟΥ ΠΡΟΣ Ἁ 

ἈΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, ἘΤΑΙΡΟΣ ἈΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ͂, ΓΛΑΎΚΩΝ, 
ΑΡΙΣΤΟΔΗ͂ΜΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΓΆΘΩΝ, ΦΑΙ͂ΔΡΟΣ, 
ΠΑΥΣΑΝΊΑΣ, ἘΡΥΞΙΜΑΧΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, 

ΔΙΟΤΙΜΑ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. 
(ΩΙ. πρυὶ 
Τ 91}) 

“οχῶ μοι περὶ ὧν πυνϑάνεσϑε οὐχ ἀμελέτητος εἶναι. 
χαὶ γὰρ ἐτύγχανον πρῴην εἰς ἄστυ οἴχοϑεν ἀνιὼν Φαλη- 
ρόϑεν" τῶν οὖν γνωρίμων τις ὄπιισϑεν κατιδών μὲ τεόρ- 

τὰς τα Χ , “ - , 
ρωϑὲεν ἐχάλεσε, καὶ παίζων ἅμα τῇ κλήσει:  Φαλη- 

,ὔ 3} τ: 2 ΄, 2 Ν ὡς 

5 ρεύς, ἔφη, οὗτος Α πολλόδωρος, οὐ ,σὺ" περι- 
μὲν ξῖς. 

Κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα" καὶ ὃς ὠΐ “πολλόδωρε, 
ἔφη, καὶ μὴν καὶ ἔναγχός σε ἐζήτουν βουλόμενος διαπυ- 
ϑέσθϑαι τὴν 2γάϑωνος συνουσίαν καὶ Σωχράτους χαὶ 
Ψ ὅ ΄ -" 37 » ’ 3 -» ᾽, 

το 4λκιβιάδου καὶ τῶν ἀλλων τῶν τότε ἕν τῷ συνδείπνῳ 
σταραγενομένων, περὶ τῶν ἐρωτιχῶν λόγων, τίνες ἢσαν. 
ἄλλος γάρ τίς μοι διηγεῖτο ἀχηχοὼς Φοίνικος τοῦ Φιλέσ- 
σπου, ἔφη δὲ καὶ σὲ εἰδέναι. ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς 
λέγειν" σὺ οὖν μοι διήγησαι" δικαιότατος γὰρ εἶ τοὺς 

τῷ τοῦ ἑταίρου λόγους ἀπαγγέλλειν. πρότερον δέ μοι, ἡ δ᾽ 
ὃς, εἶσχτέ, σὺ αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ ἢ οὔ; 

([ο82) χἀγὼ εἶπτον ὅτι Παντάπασιν ξοιχέ σοι οὐδὲν διηγεῖσθαι 
ς - ,ὔ σαφὲς ὃ διηγούμενος, εἰ νεωστὶ ἡγεῖ τὴν συνουσίαν γεγο-- 

18 εἰ --- 2, 35 ἐπιδεδήμηπκεν Αἴπεη. 5, 57 

2 Φαληρόϑεν ἀοΙ]ανὶ ΝΑΡΕΥ οοπηπι. Π 63 4 ὦ ΒΤ: ὁ Νίπάορ. 
21, ὁ ΑἸάϊπα κυ ̓ “πολλόδωρος ἀο]ενῖ Βαάπατὰ ργααῖ, ΠῚ (ὁ Φαληρεύς 
ἔφη οὗτος ἁπολλόδωρος ἩτΙΉΤΗΕΙ | οὐ σὺ ϑαιρρΡεα: οὐ ΒΤ | περιμε- 
γεῖς ΑἸάΪΠΑ; περιμενεις (510) Β, περιμένεις Τ' 7 ὦ ᾿Απολλόδωρε 
Η!γβοπὶρ (ὦ ᾽πολλόδωρε 1756 η 61): ἀπολλόδωρε ΒΤ το ἐν τῷ συν- 
δείπνῳ Β, Μείμοάϊιυ5, ἀεδίονιε Βαϊίευ: ἐν τῷ συνδειπνεῖν Ἴ (τῶν 
τότε --- παραγενομένων ἀδ]ενι Βαάπαπι ργαρί. ΓΝ) 

Ῥιίαίο νοΐ. Κ΄, Ὶ 

((ο]. 1 τὶ 
Β τοϑ Ὀ) 

ΘΕΣΤΠΙΣ 
Ρ. 10 

(Ε το9 8) 

Β 

δε 
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γέναι ταύτην ἣν ἐρωτᾷς, ὥστε χἀμὲ παραγενέσϑαι. Ἔγωγ;, 
ἔφη. Πόϑεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων; οὐχ οἶσϑ'᾽ ὅτι πολ- 
λῶν ἑτῶν ἐγάϑων ἐνθάδε οὐχ ἐπιδεδήμηχεν; ἀφ᾽ οὗ δ᾽ 
ἐγὼ Σωχράτει συνδιατρίβω χαὶ ἐπτεμελὲς πεποίημαι ἕχά- 
στης ἡμέρας εἰδέναι ὅ τι ἂν λέγῃ 1 ἢ πράττῃ, οὐδέπω τρία 
ἔτη ἐστίν" πρὸ τοῦ δὲ περιτρέχων ὅπῃ τύχοιμι χαὶ οἰό- 
μενος τὶ ποιεῖν ἀϑλιώτερος 7 ὁτουοῦν, οὐχ ἧττον ἢ σὺ 
γυνί, οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ φιλοσοφεῖν. 
χαὶ ὅς, Μὴ σχῶπτ᾽, ἔφη, ἀλλ᾽ εἶπέ μοι πότε ἐγένετο ἢ 
συνουσία αὕτη. χἀγὼ εἶττον ὅτε Παίδων ὄντων ἡμῶν ἔτι, 
ὅτε τῇ πρώτῃ τραγῳδίᾳ ἐνίχησεν “1γάϑων, τῇ ὑστεραίᾳ 
ἢ τὰ ἐπινίκια ἔϑυεν αὐτός τε χαὶ οἱ χορευταί. Πάνυ, 
ἔφη, ἄρα πάλαι, ὡς ἔοιχεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο; ἢ 
αὐτὸς Σωχράτης; Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλλ ὅσττερ 
Φοίνιχι" ᾿Ἰριστόδημιος ἢν εἴ: Κυδαϑηναιεύς, σμιχρός, 

ἀνυπόδητος ἀεί" παρεγεγόνει δ᾽ ἕν τῇ συνουσίᾳ, Σωχρά- 
τους ἐραστὴς ὧν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ δο- 
χεῖ. οὗ μέντοι ἀλλὰ χαὶ Σωχράτη γε ἔνια ΕΝ ἀγηρόμην 
ὧν ἐχείνου ἤχουσα, χαί μοι ὡμολόγει χαϑάπερ ἐχεῖνος 
διηγεῖτο. Τί οὖν, ἔφη, οὐ διηγήσω μοι; πάντως δὲ ἢ 
ὁδὸς ἡ εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία: πορευομένοις καὶ λέγειν χαὶ 
ἀχούειν. οὕτω δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν 
ἐποιούμεϑα, ὥστε, ὕπερ ἀρχόμενος εἴχτον, οὐχ ἀμελετή- 
τως ἔχω. εἶ οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διηγήσασϑαι, ταῦτα χρὴ 
ποιεῖν. χαὶ γὰρ ἔγωγε χαὶ ἄλλως, ὅταν μέν τινας περὶ 

Σ , ὉΧ ϑὺ ἂς Ε-: Ἂ  ᾿} ᾧ , 
(Ε τοοῦ) φιλοσοφίας λόγους ἢ αὐτὸς ποιῶμαι ἢ ἄλλων ἃχούω, 

Ἃ - "7 3 - ᾿Ξ » ς , - 

χωρὶς τοῦ οἴεσϑαι ὠφελεῖσθαι ὑπερφυῶς ὡς χαίρω 

ὅταν δὲ ἄλλους τινάς, ἄλλως τε χαὶ τοὺς ὑμετέρους τοὺς 

ο ἀλλ᾽ --- ττ ᾿γάϑων Αἰδεη. 5, 57 τι τῇ ὑστεραίᾳ τὰ ἐπινίκια ἔϑυεν 
Ῥχγιϑοῖδῃ. 1Ἰηϑὲ. ΧΥΤΙΠΙ 290 (1 363 Ηεσι2) 

τ: κἀμὲ ΑΙΠαπδαιβ: καὶ ἐμὲ ΒΤ [ ἔγωγ᾽ ἔφη Βαάματη: ἔγωγε δή 
ΒΤ, ἐγὼ γὰρ ἔφην Αἴμεπαδιβ, ἔγωγε γάρ, ἔφη Νοεσοῖη 53 ἀγά- 
ϑων Β, 564 βιρτα ω τὰ8. ἰ ἐνθάδε οτη. ΑἸ πθπαθῦθ. 6 ὅπῃ ΒΤ: 
ὅποι Δροβτδρῃᾶ ἐπ ἘΣ «ἣς ΕΞ ἢ τ δνυνί Β: νῦνΤ' 11 τῇ 
πρώτῃ ΒΤ: τῇ Αὐδόπδοιιβ, τὸ πρῶτον Τ75ΘηοΥ ἘπΠείη. Μα5. ΧΧΝ 
581 12 ἢ 5011081: ἡ Β, ἢ ἢ τ βαβονετεν (οβεοί νϑδζ. 1θδοΐ. 140 13 τίς 
ὅοι Β: τί σοι Τ᾽ τά ἀχιλσίκερ ΒΤ τ6 ἀνυπόδητος Β: ἀνυπόδητος 
τ Αϑέ 18 ἀλλὰ καὶ Β: ἀλλ Τ᾽ 20 πάντως δὲ ΒΤ: πάντως ΔΡΟΡΥ- 
Ῥατιβ πὰ 1810, πάντως γε 56 η6Υ, πάντως γὰρ ϑΒΘΠΉ ΙΗ] ΡΉ]]Ο]. 
Αηζεῖσ. ΝΠ 4το 22 περὶ αὐτῶν Δαἀάαυθιίανιε 75 ΠΟΥ 24 δεῖ 
ΒΤ: δοκεῖ οἸτη ΗΙγβοῃῖς Ζαιίσογ. ἔ, ΑἸ θυ Πα πηδνῦ. 1851 Ρ. 325 | 
ταῦτα Β: ταὐτὰ Τ, νἱτρυίατῃ ροβί ταῦτα ροϑιξ [56 Π6Γ 
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τῶν σελουσίων χαὶ χρηματιστιχῶν, αὐτός τε ἄχϑομαι 
ὑμᾶς τε τοὺς ἑταίρους ἐλεῶ, ὅτι οἴεσϑε τὶ ποιεῖν οὐδὲν 
ποιοῦντες. χαὶ ἴσως αὖ ὑμεῖς ἐμὲ ἡγεῖσϑε κακοδαίμονα 
εἶναι, χαὶ οἴομαι ὑμᾶς ἀληϑῆ οἴεσθαι" ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς 
οὐχ οἴομαι ἀλλ᾽ εὖ οἶδα. 

ΕΤΑΙ. ““:εὶ ὁμοῖος εἶ, ὦ “Ἱπολλόδωρε᾽ ἀεὶ γὰρ σαυτόν 
τὲ χαχηγορεῖς χαὶ τοὺς ἄλλους, καὶ δοχεῖς μοι ἀτεχνῶς 
πάντας ἀϑλίους ἡγεῖσϑαι πλὴν Σωχράτους, ἀπὸ σαυτοῦ 
ἀρξάμενος. χαὶ ὅιόϑεν ποτὲ ταύτην τὴν ἐπωνυμίαν 
ἔλαβες τὸ μανιχὸς καλεῖσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε" ἐν μέν γε 
τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἶ" σαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἀγριαίνεις πλὴν Σωχράτους. 

ἈΠπολ. Ὁ ἸΠ η αυρε! χαὶ δῆλόν 7 δὴ ὅτε οὕτω δια- 
νοούμενος χαὶ ττερὶ ἐμαυτοῦ χαὶ περὶ ὑμῶν μαίνομαι καὶ 
παρατταίω. 

ΕἼΛΛΙ. Οὔκ ἄξιον περὶ τούτων, «ὠΐ Τπολλόδωρε, γῦν 
ἐρίζειν. ἀλλ᾽ ὅπτερ ἐδεόμεϑά σου, μὴ ἄλλως ποιήσῃς, 
ἀλλὰ διήγησαι, τίνες ἤσαν οἱ λόγοι. 

ΔΠΟΔ. σαν τοίνυν ἐχεῖνοι τοιοίδε τινές" μᾶλλον δ᾽ 
ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν, ὡς ἐχεῖνος διηγεῖτο, χαὶ ἐγὼ πειράσομαι 
διηγήσασϑαι. 

Ἔφη γὰρ οἵ Σωχράτη ἐντυχεῖν λελουμένον τὲ χαὶ τὰς 
βλαύτας ὑπτοδεδεμένον, ἃ ἐχεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει" καὶ, δ᾿ 
ἐρέσϑαι αὐτὸν ὅποι ἴοι οὕτω χαλὸς γεγενημένος. χαὶ τὸν 
εἰπεῖν ὅτι Ἐπὶ δεῖτινον εἰς “γάϑωνος. χϑὲς γὰρ αὐτὸν 
διέφυγον τοῖς ἐπινιχίοις, φοβηϑεὶς τὸν ὄχλον" ὡμολόγησα 
δ᾽ εἰς τήμερον. παρέσεσϑαι. ταῦτα δὴ ἑκαλλωπισάμην, 
ἵνα χαλὸς παρὰ χαλὸν ἴω. ἀλλὰ σύ, ἢ δ᾽ ὃς, πῶς ἔχεις 
πρὸς τὸ ἐϑέλειν ἂν ἰέναι ἄχλητος ἐπὶ δεῖπνον; χἀγώ, 
ἔφη, εἶπον ὅτι Οὕτως ὅπως ἂν σὺ χελεύης. Ἕπου τοί- 
γυν, ἔφη, ἵνα χαὶ τὴν παροιμίαν διαφϑείρωμεν μεταβαλ-- 

9 

31 ἵνα --- 4, 8 ἀμείνονος ΑἸἴΠεη. κ5, 5 

3 ἡγεῖσϑε ΔΡΟΡΥΆΡΒΑ: ἡγεῖσϑαι ΒΤ ο ἀρξάμενος ΒΤ': ἀρξα- 
μένους ΕΠ ΘΟ Ιρ᾽. τὸ μανιπκὸβ ΘΧ ΕΙΠΕ ΉΩ. ΤῚΣ μαλακὸς ΒΤ οὐκ ΒΤ: 
εὖ Βαϑίὶ Καί, νεῖβ. 4 | μέν γε Βαάμαπηι: μὲν γὰρ ΒΤ, μέντ᾽ ἄρα 
Μααν! δάνείϑ. 1 396 16 ὦ ἀπολλόδωρε ΒεκΙκεῖ (ὦ ̓ πολλόδιουε 
{9056 π61)ὴ: ἀπολλόδωρε ΒΤ 23 βλαύτας ΤΌ: βλαυτὰς Β | ἃ ΒΤ: 
Ἡετίδῖη ΕἼΘ οΚαΙ5. ΤΑ μτΌ. 1874 Ρ. 156 καὶ ὃ ψοεσο]ῃ Ν., ἧς μῆς τῈ 
Μυ5. ΝΙ 339: καὶ ΒΤ 29 ἐϑέλειν ἂν ἰέναι ΘίαΡὨδηιβ: ἐθέλειν 
ἀνιέναι ΒΊ, ἐέναι (ονείΐ πον. Ἰδοΐ. ᾿ο8 31 μιδταβάλλοντες Β, ΑἴΠ6- 
ὭδΘιΙΒ: μεταβαλόντες Ἦ 

1: 
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λοντες, ὡς ἄρα χαὶ ᾿2γάϑων᾽ ἐπὶ δαῖτας ἴασιν αὐτόματοι 
ἀγαϑοί. Ὅμηρος μὲν γὰρ κινδυνεύει οὐ μόνον διαφϑεῖ- 
ραι ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην τὴν παροιμίαν" τεοιήσας 

Γ γὰρ τὸν ᾿“γαμέμνονα διαφερόντως ἀγαϑὸν ἄνδρα τὰ πο- 
λεμιχά, τὸν δὲ Μενέλεων μαλϑαχὸν αἰχμητήν, ϑυσίαν 5 
ποιουμένου χαὶ ἑστιῶντος τοῦ ““γαμέμνονος ἄχλητον 
ἐποίησεν ἐλϑόντα τὸν Μενέλεων ἐπὶ τὴν ϑοίνην, χείρω 
ὄντα ἐπὶ τὴν τοῦ ἀμείνονος. ταῦτ᾽ ἀχούσας εἰπεῖν ἔφη 

(( 2.0.2) Ἴσως μέντοι κινδυνεύσω χαὶ ἐγὼ οὐχ ὡς σὺ λέγεις, ὠ 
Σώχρατες, ἀλλὰ χαϑ' Ὅμηρον φαῦλος ὧν ἐπὶ σοφοῦ ἀν- τὸ 

Ὁ ὁδρὸς ἰέναι ϑοίνην ΠΕ ΎΡΕΣ ὅρα οὖν ἄγων με τί ἄπτολο- 
γήσει; ὡς ἐγὼ μὲν οὐχ δμολογήσω ἄχλητος ἥχειν, ἀλλ 
ὑττὸ σοῦ χεχλημένος. Σύν τε δύ᾽, ἔφη, ἐρχομένω πρὸ 
ὃ τοῦ βουλευσόμεϑα ὅ τι ἐροῦμεν. ἀλλ᾿ ἴωμεν. 

Τοιαῦτ᾽ ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχϑέντας ἰέναι. τὸν οὖν τῷ 
Σωχράτη ἑαυτῷ πως προσέχοντα τὸν νοῦν χατὰ τὴν ὅδδὸν 
πορευόμενον ὑπολείπεσϑαι, καὶ περιμένοντος οὗ χελεύειν 
προϊέναι εἰς τὸ πρόσϑεν. ἐπειδὴ δ᾽ ἕ γενέσθαι ἐπὶ τῇ 

Ε οἰχίᾳ τῇ γάϑωνος, ἀνεῳγμένην χαταλ αμβάνειν τὴν ϑύ- 
ραν, χαΐί τι ἔφη αὐτόϑι γελοῖον παϑεῖν. οἱ μὲν γὰρ εὐθὺς 20 
παῖδά τινὰ τῶν ἔνδοϑεν ἀπαντήσαντα ἄγειν οὗ κατέχειντο 
οἱ ἱ ἄλλοι, χαὶ καταλ αιιβάνειν ἤδη, μέλλοντας δειπνεῖν" εὐϑὺς 

δ᾽ οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν “γάϑωνγα, Ὁ, φάναι, “Ἱριστόδημε, εἷς 
χαλὸν ἢ χεις, ὅπως συνδειτσενή σεις" εἰ δ᾽ ἄλλου τινὸς ἕνεχα 

ἦλϑες, εἰς αὖϑις ἀναβαλοῦ, ὡς χαὶ χϑὲς ζητῶν. σε, ἵνα 2: 

καλέσαιμι, οὐχ οἷός τ᾽ ἡ ἰδεῖν. ἀλλὰ Σωχράτη ἡμῖν πῶς 
οὐχ ἄγεις; χαὶ ἐγώ, ἔφη, Τὴν Ἀφ’. οὐδαιιοῦ δρῶ 
Σωχράτη ἑπόμενον" εἶπον οὖν, ὅτι χαὶ αὐτὸς μετὰ Σω- 

χράτους ἥχοιμι, χληϑεὶς δηλ διϑνόήοι δεῦρ᾽ ἐπὶ δεῖτενον. 

5 Ηοπιεσ. 1]. ΧΥ͂ΙΙ 587 6 Ησοχηεσ. 1]. 11 408 | 13 Ηοχησοσ. 11. Χ' 2524 σύν 
τε δύ᾽ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὁ τοῦ ἐνόησεν ] ὅππως πέρδος ἔῃ ] τ3 σύν -- 
τ4 ἐροῦμεν Ἠεττιορεπεβ περὶ ἰδεῶν 1Π 4 (11 362 ϑρεηρεῖ) | 20 οἵ --- 2 ἀπαν- 
τήσαντα 5. ν. οἵ ῬΒοξία 

: ᾿4γάϑων' ΓΑΟΠΠΊΔΠΠ Ῥταἷεί. ΒΔΌγ. ΧΙ. ἀγαϑῶν ἐἐγῖν ! ἴασιν 

[᾿ 
Ἂ 

0 
Ἂ 

ΤΌ: ἐᾶσεν Β ΤΙ ὅρα - τό Βαάματχῃ: ἄρα --- τε Β, ἄρα --- τὲ Τ, ἀρ᾽ 
- τί Αϑὶ 13 ὁ τοῦ (οἰΕΕΒθοσ απἰπηδᾶν. (17 σι) 118: ὁδοῦ ΒΤ 
14 ἀλλὰ ἴωμεν Τ: ἀλλ᾿ ἐῶμεν Β 17 πορευόμενον ὑπολείπεσθαι 
βπαΤῪ πορεύεσϑαι ὑπολειπόμενον ΒΤ 18 δὲ ὃ (οθεῖ πον. Ἰεςξ. 

,. δ᾽ δ Βαϊϊεσ: δὲ ΒΤ 21 παῖδά - ΤΊ τῶν ἔν οδόϑεν Ρούβοῃ δά 
᾿ὐρηδε Μεά. 734: ἔνδοϑεν ΒΤ, τῶν ἔνδον ῬΗΟΕΙΙ5 2 Τ: ᾧΒ 
24 συνδειπνήσεις [,αὐτεπέαπις ΧΙΝ ὃς, ΒΕΚΚΕΥ: συνδεισενήσης ΒΤ 
26 τ᾿ ἢ ἰδεῖν Τ: τε ἰδεῖν Β 27 ἔφη Β: ἔφην Τ᾿ ͵ οὐδαμοῦ Β: οὐδαμῇ ἐὴ 
28 καὶ αὐτὸς ἀφίονι ΚοΟΠάΘ 29 ἥκοιμι ΤΌ: ἤκοιμκη Β 



1 ΣΥΜΠΟΣΊΙΟΝ. Ό 

Καλῶς γ᾽, ἔφη, ποιῶν σύ ἀλλὰ ποῦ ἔστιν οὗτος; Ὄπι- 
σϑεν ἐμοῦ ἄρτι εἰσήειν. ἀλλὰ ϑαυμάξω χαὶ αὐτός, ποῦ 11 
ἂν εἴη. Οὐ σχέψει, ἔφη, παῖ, φάναι τὸν γάϑωνγα, καὶ 
εἰσάξεις Σωχράτη; σὺ δ᾽, ᾿ δ᾽ ὕς, -Πριστόδημε, παρ᾽ 

5 ρυξίμαχον χαταχλίνου. χαὶ ἕ μὲν ἔφη ἀπονίξειν, τὸν 
παῖδα, ἵνα χαταχέοιτο" ἄλλον δέ τινα τῶν παίδων ἢ ἥκειν 
ἀγγέλλοντα, ὅτι Σωχράτης οὗτος ἀναχωρήσας ἐν τῷ τῶν 
γειτόνων προϑύρῳ ἕστηκεν καὶ οὗ καλοῦντος οὐχ ἐϑέλει 
εἰσιέναι. ᾿“τοπόν Ὁ ἔφη, λέγεις" οὔχουν χαλεῖς αὐτὸν 

ΠΝ ο χαὶ; μὴ ἀφήσεις; χαὶ ὃς ἔφη εἰπεῖν Μηδαμῶς, ἀλλ ἐᾶτε Β 
αὐτόν. ἔϑος γάρ τι τοῦτ᾽ ἔχει" ἐνίοτε ἀποστὰς ὅποι ἂν 
τύχῃ ἕστηχεν. ἥξει δ᾽ αὐτίχα, ὡς ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν χι- 
γεῖτε, ἀλλ᾽ ἐᾶτε. .41λλ: οὕτω χρὴ “ποιεῖν, εἰ σοὶ δοχεῖ, 
φάναι τὸν “γάϑωνα. ἀλλ ἡμᾶς, ώ παῖδες, τοὺς ἄλλους 

15 ἑστιᾶτε. πάντως παρατίϑετε ὃ τι ἂν βούλησϑε, ἐπεὶ δή 
Φιρ ὑμῖν, οὐ" μὴ ἐφεστηχῃ" ὃ ἐγὼ οὐδετεώττοτε ἑποίησα" 
γῦν οὖν, νομίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ᾽ ὑμῶν κεχλῆσϑαι ὃ ἐπὶ δεῖ- 
πνον χαὶ τούσδε τοὺς ἄλλους, ϑεραττεύετε, ἵν ὑμᾶς ἔπαι- ΓΟ 

γῶμεν. 
22 Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς μὲν δειτινεῖν, τὸν δὲ Σωχράτη 

οὐχ εἰσιέναι. τὸν οὖν “γάϑωνα πολλάκις χελεύειν μετα- 
πέμψασϑαι τὸν Σωχράτη, ὃ δὲ οὐκ ἐᾶν. ἥκειν οὖν αὐτὸν (5.00) 
οὐ πολὺν χρόνον, ὡς εἰώϑει, διατρίψαντα, ἀλλὰ μάλιστα 
σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν οὖν 2γάϑωνα, τυγχάνειν 

25. γὰρ ἔσχατον χαταχείμενον μόνον, “:εῦρ᾽, ἔφη φάναι, Σώ- 
χρατὲς, παρ ἐμὲ χατάχεισο, ἵνα χαὶ τοῦ σοφοῦ ἄπο- Ὁ 
λαύσω, δ σοι “προσέστη ἐν τοῖς τροϑύροις. δῆλον γὰρ 
ὅτι ηὗρες αὐτὸ καὶ ἔχεις" οὐ γὰρ ἂν προαπέστης. χαὶ 

τὸ ἐᾶτε --- τι ἔχει Ῥυϊξοίδη. ἰηβϑὲ. Χ ΤΙ 293 (Ἰ 365 ΗεσγίΖ) 

[ 1 καλῶς γ᾽ Τ: καλῶς Β 5 ὃ μὲν Βεαβί Καὶί. ΝεΥβ. το: ἐμὲ ΒΤ, 
ἶ ὃ ϑίθβρμαπιυβ | ἔφη Β: ἔφην Τ 7 «Σωκράτης οἸΐτη ἀΕἸεντ ΗΊΥΒΟΒΪΡ: 

Ζειίβογ. ἔ, ΑἸτουπυϑυν. 1851 ἢ. 325 ἱ τῷ ΒΤ: τῳ Βίθρβδῃιῖβ, του 
Μααν! δάνεβ. 1 75 8 οὗ δ᾽ σοῦϊ οὐ οὔκουν Ὁ: οὐκοῦν Β, 
οὐκοῦν ΤΊ καλεῖς ΒΤ: κάλει Ὁ, καλοῖς ἴῃ τηδῖρ. Τ' ΙΟ ἀφήσεις 
): ἀφήσῃς 4 ΤΙ ἔχει ΣῊΝ 12 τύχῃ ἽΠ: τύχη Β 13 δοκεῖ Β: 
δοκεῖ ἔφη ἝἙ 15 ἐσεὶ δή τις ὑμῖν οὐ μιῇ ἐφεστήκῃ ΒΟΥΙ͂ΡΘΙ: ἐπειδ᾽ ἄν 

τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκει Β, ἐπειδ᾽ ἂν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ Τ, ἐπεί τις 
ὑμῖν οὐ μὴ ἐφεστήκῃ Πθορ. ΘΟΒτΙαΐ [η4. Ἰθοῖ, ΜατγΡ. Η1Ρ. 1871 ΨΙΠ, 
ἐπεὶ οὐ δή τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ Ηυρ, εἴ γε ὁ ταμίας ὑμῖν μὴ ἐφέ- 
στηκεν (ΙΔ ηίοΥ ἰὔβθηοῦ 22 ἑ (ὃ Ὀ) δὲ Β: κπα δὲ Τ' ὃ δὲ ΒΕΙΚΚΟΥ 
Ι οὐκ ἐᾶν Βί: οὐκαν Τ' 26 σοφοῦ Β: σοφοῦ ἁπτόμενός σου τὴ 
27 σοι Β, 564 ο ἴῃ Γ45. [ προσέστη ἐν Τὶ πρόσεστιν ἐν Β, προσέστη ν 
9ΕΙΞ τον 
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τὸν Σωκράτη χαϑίζεσϑαι χαὶ εἰπεῖν ὅτι Εὖ ἂν ἔχοι, φά- 

γαι, ὦ “1γάϑων, εἰ τοιοῦτον εἴη ῇ «σοφία, ὥστ᾽ ἐκ τοῦ 
σληρεστέρου εἰς τὸν χενότερον δεῖν ἡμῶν, ἐὰν ἁπτώμεϑα 
ἀλλήλων, ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς χύλιξιν ὕδωρ τὸ διὰ τοῦ 
ἐρίου ῥέον ἐχ τῆς πληρεστέρας εἷς τὴν κενοτέραν. εἰ γὰρ 
οὕτως ἔχει χαὶ ἢ σοφία, πολλοῦ τιμῶμαι τὴν παρὰ σοὶ 
χατάχλισιν᾽ οἶμαι γάρ με “παρὰ σοῦ “πολλῆς χαὶ καλῆς 
σοφίας πληρωϑήσεσϑαι. ἡ ) μὲν γὰρ ἐμὴ φαύλη τις ἂν 
εἴη χαὶ ἀμφισβητήσιμος, ὥσπερ ὄναρ οὖσα, ἡ δὲ σὴ λαμ- 
πρά τὲ χαὶ πολλὴν ἐττίδοσιν ἔχουσα, ῇ 7 παρὰ σοῦ νέου 
ὄντος οὕτω σφόδρα ἐξέλαμψεν χαὶ ἐχφανὴς ἐγένετο πρῴην 
ἐν μάρτυσι τῶν Ἑλλήνων πλεῖν ἢ τρισμυρίοις. Ὑβριστὴς 
εἶ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὃ ̓ 42γάϑων. χαὶ ταῦτα μὲν καὶ θλέ- 
γον ὕστερον διαδιχασόμεϑα ἐγώ τε χαὶ σὺ περὶ τῆς σο- 
φίας, δικαστῇ χρώμενοι τῷ “ιονύσῳ᾽ νῦν δὲ πρὸς τὸ δεῖ-- 
σχῖνον πρῶτα τρέπου. 

Μετὰ ταῦτα. ἔφη, χαταχλιγέντος τοῦ Σωχράτους χαὶ 
δειπινήσαντος χαὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς τε σφᾶς ποιήσα- 
σϑαι χαὶ ἄσαντας τὸν ϑεὸν χαὶ τάλλα τὰ γομιζόμενα 
τρέπεσϑαι πρὸς τὸν πότον" τὸν οὖν Παυσανίαν ἔφη λό- 
γου τοιούτου τινὸς κατάρχειν. Εἶεν, ὠνδρες, φάναι, τίνα 
τρόπον ῥᾷστα πιόμεϑα; ἐγὼ μὲν οὖν λέγω ὑμῖν, ὅτι τῷ 
ὄντι “τάγυ χαλ επῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ χϑὲς πότου χαὶ δέομαι 
ἀναψυχῆς τινός, οἶμαι δὲ χαὶ ὑμῶν τοὺς πολλούς" παρ- 

ἦστε γὰρ χϑές" σχοπεῖσϑε οὖν, τίνει τρόπῳ ἂν ὡς ὁᾷστα 
πίνοιμεν. τὸν οὖν “Ἱριστοφάνη εἰστεῖν, Τοῦτο μέντοι εὑ 
λέγεις, ὠ Παυσανία, τὸ παντὶ τρόπῳ ̓ παρασκευάζεσϑαι 
δᾳστώνην τινὰ τῆς πόσεως" χαὶ γὰρ αὐτός εἰμι τῶν χϑὲς 
βεβαπτισμένων. ἀχούσαντα οὖν αὐτῶν ἔφη τὸν Ἐρυξίμα- 

5 ἐκ --- κενοτέραν Δρρεπά. ργόνεγῇ. 11 48 | 8 ἢ -- 9 ἀμφισβητήσιμος 
ᾷ εἴγτηοὶ. Ν᾽ οβϑι ΠΌΤ ἢ Οαἰβέογαά δὰ εἴνπῃ. τῇ. Ρ. 239 Ϊ 24 παρῆστε γὰρ χϑές 

Ιεχῖς, γιπμάον. ο8 Νδιοῖκ 

3 τὸν ΕΧ 6Π]6Πη6. ΔΡΟΡΥ. (ΟἸΒ] 1 Πἰδηθτη 155, Ε΄ Α. ἽΝΟΙ: τὸ ΒΤ 
5. ἐρίου ΒΤ: ὀργάνου ( ΟΥ̓ΠΑτι5, ὑλιστηρίου νΕ] ἠϑηνίου ἘἸΒΟΒΕΓΙ 
ἐκ τῆς --- κενοτέραν ἀφ]αν ΝΟΘρΘΙη 6 τιμιῶμαι Τ᾽; τιμῶμεν ἜΣ 
τιμῶ μὲν ϑιδΠοαπι 7 με ἀεϊενι 5 ΠΟΥ 9 εἴη Β: εἴη ἢ τῇ 
ΙΟ ἤ γε ΤΣ εἴ..γχὲ Β 14 περὶ τῆς σοφίας ΠΡΙΘῸΙ α. Ἀ; Ηἰ βοαῖς 
ι8 καὶ ΒΤ: ᾿- καὶ ἈΟΠα6 19 ἄισαντας Β, 564 ἐσ ἴῃ τά5. | καὶ 
ταλλα Β, καὶ τάᾶλλα Τ, αρίε Επῖηγ. 294 Ὁ ἈΡ. 1Π 406 ἃ σοπηραζανξ 
ΔΕ ΤῸ Ἶεη. Τἀτογαίυϊ. 1877 ὯΓ. 39 Ρ- 604: ἀρ]ανι Αϑί 21 ὦνδρες 
Θαῦρρα: ἄνδρες ΒΤ 22 ῥᾷστα ΒΤ: ἥδιστα γρι ῖἱ 24 παρῆστε 
ΒΤ; παρῆτε ἴῃ ΤηδΊρ. τ Θἢ5 Ὀ "7 παρασκευάζεσϑαι Β: παρα- 
σκευάσασϑαι Τ᾽ 428 ῥᾳστώνην Β, Ξδεᾶν Ροβί ὦ ἴῃ τᾶ8. 29 αὐτῶν 
Τ: αὐτὸν Β, 564 ὦ 5ιρΓα νΕΥΘῸ ΠῚ ογαβισῃ [ ἔφη τὸν Β: ἔφη Ἕ, 

ΙΟ 

τς 

2909 

25 
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77 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. δὲ 

Χ 3 -- 5 “- , , Ἂ,, 28} ἘΣ Α 
χον τὸν ᾿ἀχουμενοῦ, Ἢ χαλῶς, φάναι, λέγετε. καὶ ἔτι δγος 

δέομαι ὑμῶν ἀχοῦσαι, ττῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐρρῶσϑαι πίνειν 
ἰκῚ , ἣ Οὐὸ -»" ’, δ᾽ 9 μὰ 57 ΕΣ 

“γάϑων. Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ αὐτὸς ἔρρωμαι. Κρ- 
ἢ “ὦ δ}. "7 ς - δ᾽ ᾿ 

μαῖον ἂν ξίη ἡμῖν, ἢ ὃς, ὡς ἔοικεν, ἐμοί τὲ χαὶ 4ρι-ς 

στοδήμῳ χαὶ ἐπελόθρῆι καὶ τοῖσδε, εἰ ὑμεῖς οἱ δυνατώτατοι ((.Ξοτ) 
χίνειν νῦν ἀττειρήκατε᾽ ἡμεῖς κιὲν γὰρ ἀεὶ ἀδύνατοι. Σω- 
χράτη δ᾽ ἑξαιρῶ λόγου" ἱκανὸς γὰρ χαὶ ἀμφότερα, ὡστ' 
ἐξαρχέσει αὐτῷ δητότερ᾽ ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν μοι δο- 
χεῖ οὐδεὶς τῶν “παρόντων προϑύμως ἔχειν πρὸς τὸ πολὺν 
σίνειν οἶνον, ἴσως ἂν. ἐγὼ περὶ τοῦ μεϑύσκχεσϑαι, οἷόν 

ἐστι, τἀληϑῆ λέγων ἧττον ἂν εἴην ἀηδής. ἐμοὶ γὰρ δὴ 
φοῦτό γε οἶμαι κατάδηλον γεγονέναι ἐχ τῆς ἰατρικῆς, ὅτι 
χαλεττὸν τοῖς ἀνθρώποις ἢ μέϑη ἐστίν" χαὶ οὔτε αὐτὸς 
ἑχὼν εἶναι πόρρω ἐϑελήσαιμι ἂν σπιιεῖν οὔτε ἄλλῳ συμι- 
βουλεύσαιμι, ἄλλως τὲ χαὶ χραιπαλῶντα ἔτι ἐκ τῆς προ- 
τεραίας. “1λλὰ μήν, ἔφη φάναι ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν 
Μυρρινούσιον, ἐγωγέ σοι εἴωϑα πείϑεσθαι ἄλλως τξὲ καὶ 
ἅττ᾽ ἂν περὶ ἰατρικῆς λέγῃς" νῦν δ᾽, ἂν εὖ βουλεύωνται, 
χαὶ οἱ λοιποί. ταῦτα δὴ ἀχούσαντας συγχωρεῖν πάντας 
μὴ διὰ μέϑης τποιήσασϑαι τὴν ἐν τῷ παρόντι συνουσίαν, 
ἀλλ᾽ οὕτω πίνοντας πιρὸς ἡδονήν. 

Ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, τοῦτο μὲν δέ- 
δοχται, πίνειν ὅσον ἂν ἕχαστος βούληται, ἐπάναγχες δὲ 
μηδὲν εἶναι, τὸ μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι τὴν μὲν ἄρτι͵ 
εἰσελϑοῦσαν αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾶν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἢ ἂν 
βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ διὰ λόγων 
ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ τήμερον" χαὶ δὲ οἵων λόγων, εἶ 
βούλεσϑε, ἐϑέλω ὑμῖν εἰσηγήσασϑαι. Φαναι δὴ πάντας 1 
βούλεσϑαι χαὶ κελεύξιν αὐτὸν εἰσηγεῖσϑαι. εἰχτεῖν οὖν 
τὸν Ερυξίμαχον ὅτι Ἡ μέν μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ χατὰ 

1 ἀκουμένου ΒΤ | καὶ ΒΤ: καίτοι ἈΟΠα6 2 ἐρρῶσϑαι ἀε- 
Ἰενιὲ (οραί πον. Ἰεοΐῖ. το8 7. ἐξαιρῶ Ἠεϊηδοτί δα Τμαδεί. ρ. 352: 
ἐξαίρω Β' τι ἀηδής ΤΌ, ἴῃ τηᾶῦρ. Ὁ: ἀηλῆς Β τῷ κραιπαλῶντα 
ΤΡ: κραιπαλοῦντα Β, κραισπαλῶντι Ηγβομὶρ δά αοτρ. 92 τό φαῖ- 
δρον Τ: φαιδρων ΒΒ τῇ μυρρινούσιον Β: μυρινούσιον Τ 18 λέγῃς 
Β: λέγεις ΤΊ δ ἂν εὖ βουλεύωνται εχ δτηεπΠά. Δρορυ. (οἰ 5] 1 πα η 
155, Βαϑὺ Κι, Νεῖβ. 13, νεῦρα Ῥείπγαβ τεοίθ αἰβεηχιῖ ΛΜ ΊΏΟΚΕΙ- 
ΤΊΔ ΠΏ ἘστΒν δι. 140: δ᾽ αὖ εὖ βούλωνται Β, δ᾽ ἂν εὖ βούλωνται Τ, 
δ᾽ αὖ εὖ βούλονται 1), δ᾽ αὖ, ἂν βούλωνται ΚΥον θη. ΒΙδείον Εἰ 
α. Ῥαγτ. Εγτηπαβίαϊνν. ΧΥΠῚ 53 25 αὐλητρίδα Τ: αὐλιτρίδα Β | 
ἑαυτῇ ηὰν Β: ἑαυτῇ ἐὰν Τ᾽ 29 βούλεσϑαι ἩδΙτΆΔΠΠ:; καὶ ἀμηοι θεάν 
ΒΥ, ἀεϊονὶε νοαρο]η 
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τὴν Εὐριπίδου Μελανίππην" οὐ γὰρ ἐμὸς ὃ μῦϑος, ἀλλὰ 
Φαίδρου τοῦδε, ὧν μέλλω λέγειν. Φαῖδρος γὰρ ἑχάστοτε 
πρός με ἀγαναχτῶν λέγει Οὐ δεινόν, φησίν, ὠ Ἐρυξίμαχε, 
ἄλλοις μέν τισι ϑεῶν ὕμνους χαὶ παιῶνας εἶναι ὑπὸ τῶν 

ποιητῶν πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι, τηλιχούτῳ ὄντι χαὶ 5 
Β τοσούτῳ ϑεῷ, μηδὲ ἕνα πώποτε τοσούτων γεγονότων 

ποιητῶν πεποιηχέναι μηδὲν ἐγχώμιον" εἰ δὲ βούλει αὖ 
σχέψασϑαι τοὺς χρηστοὺς σοφιστάς, Ἡραχλέους μὲν καὶ 
ἄλλων ἐπαίνους χαταλογάδην συγγράφειν, ὥσπερ ὃ βέλ- 
τιστος Πρόδιχος᾽ χαὶ τοῦτο μὲν χαὶ ἧττον ϑαυμαστόν, τὸ 
ἀλλ ἔγωγε ἤδη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ, ἐν ᾧ ἐνῆσαν ἅλες 
ἔσταινον ϑαυμάσιον ἔχοντες χερὸς ὠφελέαν, χαὶ ἄλλα τοι- 

ς αὔὗτα συχνὰ ἔδοις ἂν ἐγχεχωμιασμένα" τὸ οὖν τοιούτων 
μὲν πέρι πολλὴν σπουδὴν ποιήσασϑαι, Ἔρωτα δὲ μηδένα (99) 

([ 201) ἀνθρώπων τετολμηκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν τῷ 
ἀξίως ὑμνῆσαι, ἀλλ᾽ οὕτως ἡμέληται. τοσοῦτος ϑεός; 

ταῦτα δή μοι δοχεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος. ἐγὼ. οὖν ἐπιϑυμῶ 
ἅμα μὲν τούτῳ ἕρανον εἰσενεγχεῖν καὶ ̓ χαρίσασϑαι, ἅμα 
δ᾽ ἐν τῷ παρόντι πρέπον μοι δοχεῖ εἶναι ἡμῖν τοῖς στα- 

9) ροῦσι κοσμῆσαι τὸν ϑεόν. εἰ οὖν ξυνδοχεῖ χαὶ ὑμῖν, γέ- 20 
γοιτ ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις ἱκανὴ διατριβή" δοχεῖ γάρ μοι 
χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος ἐπὶ 
δεξιὰ ὡς ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρχειν δὲ Φαῖδρον πρῶ- 

τον, ἐπειδὴ καὶ πρῶτος. χατάχειται χαὶ ἔστιν ἅμα πατὴρ 
τοῦ λόγου. Οὐδείς σοι, ω Ἐρυξίμαχε, φάναι τὸν “Σωχράτη, 2ὃ 
ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἂν που ἐγὼ ἀποφήσαιμι, ὃς 

Ἑ οὐδέν φημι. ἄλλο ἐπίστασϑαι ἢ τὰ ἐρωτιχά, οὔτε που 
2γάϑων χαὶ “Παυσανίας, οὐδὲ μὴν ̓ “ριστοφάνης, ᾧ περὴ 
“ιόνυσον χαὶ ἡἹφροδίτην πᾶσα ἡ διατριβή, οὐδὲ ἄλλος 

τ ἔγαρτη. Ἐπιτῖρ. 488 Νδιοῖς οὐκ ἐμὸς ὃ μῦϑος, ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα 
[2 οὐδέν --- ἐρωτικά ὙΒοτηϊΞξ, ΟΥ. 13 Ρ. τόσ ἃ 

4 παίονας ΒΊ, παιᾶνας Ὀΐ μηδὲν ΒΤ: μηδὲ ΨΑ]ΟΚΟΊΔΟΥ 
αϊαίγ. ἴῃ ΕπΠΡ. 157 10 καὶ τοῦτο μὲν καὶ ἧττον Ἐ΄ Α. ΔΝΟΙ, 
Μ. Ηδυρί ορυδβς. 1 128: καὶ τοῦτο μὲν ἧττον καὶ ΒΤ, καὶ τοῦτο ρα 
ἥττον ΔΡΟΡΥ. ΜἸΠΔΟΡΟΠΘη56 126, τοῦτο μὲν καὶ ἧττον ΤὨΪΟΥΞΟΉ. 5Ρ6ς.6 
11 βιβλίῳ Β: βιβλίῳ ἀνδοὸς σοφοῦ Τ 14 πολλὴν ΒΤ: πολλοὺς 
στολλὴν ἘΥΒΟΒΙσ τό ἀξίως ΤΡ: ἀξιῶ Β| ἀλλ᾽ οὕτως ἡμέληται το- 
σοῦτος ϑεός ΒΤ: ἀλλ᾽ ὅτε οὕτως ἠμέληται τοσοῦτος ϑεός ΜΥγιίεη- 
Ὀδοῖ ὈΪῸ]. οτξ. ΠῚ, 12 Ρ. το, ἀλλ᾽ οὕτως ἠμελῆσϑαι τοσοῦτον ϑεόν 
Θίθρἤδηιβ, ἀλλ᾽ οὕτως ἠμελῆσϑαι Τ͵ΊΞΘΏΘΥ 18 τούτῳ ΒΤ: τουτωΐ 
Βδαμδηη 22 ἐπιδεξια Β, ἐπιδέξια Τ' 23 ἄρχειν ΒΤ; λέγειν 
Ηγβοπῖρ 29 ἀφροδίτην Βί: ἀφροδίτη Τ΄ | ἡ διατριβὴ Β: διατριβὴ Τ' 
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οὐδεὶς τουτωνὶ ὧν ἐγὼ δρῶ. χαίτοι οὐχ ἐξ ἴσου γίγνεται 
ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις χαταχειμένοις᾽" ἀλλ᾽ ξὰν οἱ πρόσϑεν 
ἱχαγῶς χαὶ χαλῶς εἴπωσιν, ἐξαρκέσει ἡμῖν. ἀλλὰ τύχῃ 
ἀγαϑῇ καταρχέτω Φαῖδρος χαὶ ἐγκωμιαξζέτω τὸν Ἔρωτα. 

Ταῦτα δὴ χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφασαν τὲ χαὶ 
ἐχέλευον ἅπτερ ὃ Σωχράτης. πάντων μὲν οὖν ἃ ἕχαστος 
εἶπεν, οὔτε πάνυ ὃ “Ἱριστόδηκιος ἐ ἐμέμνητο οὔτ᾽ αὖ ἐγὼ ἃ 
ἐχεῖνος ἔλεγε πάντα". ἃ δὲ μάλιστα χαὶ ὧν ἔδοξέ μοι 
ἀξιομνημόνευτον, τούτων ὑμῖν ἐρῶ ἕχάστου τὸν λόγον. 

Πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ λέγω, ἔφη Φαῖδρον ἀρξάμε- 
γον ἐνθένδε ποϑὲν λέγειν, ὅτι μέγας ϑεὸς εἴη ὃ Ἔρως 
χαὶ θαυμαστὸς ἐν ἀνϑρώποις τε χαὶ ϑεοῖς, ττολλ αχῇ μὲν 
χαὶ ἄλλῃ, οὐχ ἥκιστα δὲ χατὰ τὴν γένεσιν. τὸ γὰρ ἕν τοῖς Β 
πρεσβύτατον εἶναι τῶν ϑεῶν τίμιον, ἢ δ᾽ ὅς" τεχμήριον 
δὲ. τούτου" γονῆς γὰρ Ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν οὔτε λέγονται 
ὑσὶ οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου οὔτε ποιητοῦ, ἀλλ Ἡσίοδος 
πρῶτον μὲν χάος φησὶ γενέσϑαι. ον 

αὑτὰρ ἔπειτα 
γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί, 
ἡ δ᾽ Ἔρος. 

Ἡσιόδῳ δὲ καὶ ᾿“χουσίλεως ὁμολογεῖς" φησὶ μετὰ τὸ 
χάος δύο τούτω γενέσϑαι, Γῆν τὲ χαὶ Ἔρωτα. Παρμενίδης 
δὲ τὴν Τένεσιν λέγει 
πρώτιστον μὲν Ἔρωτα ϑεῶν μητίσατο πάντων. 

το ἔφη --- το, 3 ἐστιν 510Ρ. εοἷοξ. 1, 9, 12 | τ7 Ηεβίοά. ἔπεορ. ττό ἤτοι 
μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽ ψ. τ. 1. 

τὰ ἡμῖν ΒΤ: ὑωῖν {75 Έ ΠΟΥ 5 ταῦτα ΒΤ: ταὐτὰ ϑβεμπεγ ἄρα 
ΒΤ: ἅμα γε θηΡδοἢ ὍΙΘΙΣ οὐδ 1. 19 6 ἃ ΒΤ: ὅσα ἴῃ ΤΊΔΓΕ:. ἴ 
9 ἀξιομνημόνευτον Β: ἀξια π μέ εῦσον εἶναι Τ, ἀξιομνημονεύτων Ῥ; 
ἀξιομνημόνευτα ΔΡΟΡΥ. ῬΔΙΪΒΙ ΠΤ 1810, ἀξιομνημόνευτ᾽ ΒΑΟΠΔΤΑ Ϊ 
ἑκάστου τὸν λόγον ΒΊ: ἕκαστα ΒΑαΠδΙη 147 πρεσβύτατον Β, 51ο- 
Ῥάδδιιβ: πρεσβυτάτοις Τ, οἴ. Μ6Ποη. 149, 3 | ἡ δ᾽ ὃς ἀε]ανι ΟΥδαζαυ 
Ζυγ (αβοῆ. ἀ6γ βυίεοῃ. τ. τότῃ. Γ[1{, 127: ὄνειδος Ἰάδτη δὰ ΡΙοίϊη. 48 
Ῥυ]ΟΠΥ. Ρ. 521 [5 δέ" τούτου γὰρ γονῆς οὔτ᾽ ΝΆΒΡΕΙ ΠΟΠΊΠΊ. ΠΠ 60 
! Ἔρωτος ΒΤ: ΖΧάους ΒΔάΒδτη ργαθί. ΓΝ τό ἡσίοδος ΒΤ: Ἡσίοδος 
ὃς Ηεϊπάοτε 18 αὐτὰρ --- φησὶ οτὴ. ϑίοραξιι5β (φησὶ γενέσϑ'αι, μετὰ 
δὲ τὸ ΝΑΟΥ͂ σοτητη. Π ὅο, Χάος γενέσθαι φησί, μετὰ δὲ τὸ Χάος δύο 
τούτω, Γῆν τε καὶ Ἔρωτα Βαάδδτη ρῥταεῖ. ΓΝ) 19 γαῖ᾽ --- Ἔρος 
ἀδιθνις Ἡδυτλδηη 21 Ἡσιόδῳ --- ὁμολογεῖ αῃία φησὶ ἰγΔηΒΡοΚα 
εἴ ὃς 8Δ4414] 5ρ6ο. οἵ. 45 (ἰ(4επι σοπϊθοούδί Ἐ, Α. ΔΝοΙΏ: ἴῃ ΒΤ 
Ἡσιόδῳ --- ὁμολογεῖ Ροϑβί πάντων (24) εχίδηϊ | φησὶ --- ἔρωτα ἀε- 
Ἰανὶε 714 ῃη, φησὶ --- πάντων Αϑὲ 22 παρμενίδης ΤΌ: παρμενείδης 
Β, Παρμενίδης --- πάντων ἀρ]ανῖί Ηδυπα ἈΚαά. ἀδτ ΙΠ5Οῆγ. 1 377 
ξξρωτα: Ἡσιόδῳ δὲ καὶ ᾿ΑἈκουσίλεως σύμφησιν ἐν τοῖς (το, 1) 5ἴο- 
Ῥαθιι5) 23 τὴν γένεσιν λέγει ἀο]ανι 74Πη, τὴν γένεσιν Ἀειρ, τὴν 
ΤΓένεσιν λέγει ὅτε ἩΠΥΒΟΠΙΡ 

Ὶ 8 
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΄ὔ “-- ς γ) »" 

οὕτω πολλαχόϑεν ὁμολογεῖται. ὃ Ἔρως ἐν τοῖς πρεσβύτα- 
τος εἶναι. πρεσβύτατος δὲ ὧν μεγίστων ἀγαϑῶν ἡμῖν 
αἴτιός ἐστιν. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὃ τι μεῖζόν ἑ ἔστιν 

ΡΒ 

ἀγαϑὸν εὐϑὺς νέῳ ὄντι ἢ ἑραστὴς χρηστὸς χαὶ ἐραστῇ 
παιδιχά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνθρώποις ἡγεῖσϑαι παγτὸς τοῦ 
βίου τοῖς μέλλουσι χαλῶς βιώσεσϑαι, τοῦτο οὔτε συγγέ- 

Σ; [σ᾽ ᾿ς , -Ὁ 
γειὰ οἵα τε ἐμποιεῖν οὕτω χαλῶς οὔτε τιμαὶ οὔτε τελοῦ- 

Ο, .,Ψ68 2 ΦΧ ς 2) , Χ Ἁ ’, -" Ν 

τος οὔτ ἄλλο οὐδὲν ὡς ἔρως. λέγω δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν 
ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς φιλο- 
τιμίαν" οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ τούτων οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώ-: 
τὴν μεγάλα χαὶ χαλὰ ἔργα ἐξεργάζεσϑαι. φημὶ τοίνυν 
ἐγὼ ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ, εἴ τι αἰσχρὸν ποιῶν χατάδηλος γί- 

᾽ὔ ,ὔ 9 ͵ὔ ’ 

γνοιτο ἢ πάσχων ὑπό του δὲ ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος, 
’ Ἀ Χ , “ - 

οὔτ᾽ ἂν ὑπὸ πατρὸς ὀφϑέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε ὑττὸ 
“ ᾽ 97 ς ῳᾧ 57 2 Ἁ ς ς Ν - 2 

ἑταίρων οὔτε ὑτ ἀλλου οὐδενὸς ὡς ὑπὸ παιδιχῶν. ταὺ- 
μὴ " -" Χ - “ , 

τὸν δὲ τοῦτο χαὶ τὸν ἐρώμενον ὁρῶμεν, ὅτι διαφερόντως 
τοὺς ἐραστὰς αἰσχύνεται, ὅταν ὀφϑῇ ἕν αἰσχρῷ τινι ὦν. 
εἰ οὖν μηχανή τις γένοιτο ὥστε πόλιν 7γενέσϑαι ἢ στρα- 
τύπεδον ἐραστῶν τε χαὶ παιδικῶν, οὐχ ἔστιν ὕπως ἂν 
ἄμεινον οἰχήσειαν τὴν ἑαυτῶν ἀπεχόμενοι σπτάντων τῶν 
αἰσχρῶν χαὶ φιλοτιμούμενοι πρὸς ἀλλήλους, χαὶ μαχόμε-- 
γοί ν᾿ ἂν μετ᾽ ἀλλήλων οἱ τοιοῦτοι νιχῷεν ἂν ὑλίγοι ὄντες, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, στάντας ἀνϑρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ 
παιδικῶν ὀφϑῆναι ἢ λιπὼν “τάξιν 1 ἢ ὅτελα ἀποβαλὼν ἡτ- 
τον ἂν δή που δέξαιτο ἢ ὑπὸ πάντων τῶν ἄλλων, χαὶ 

Ἀ ΄, ) , 

σερὸ τούτου τεϑνάναι ἂν πολλάχις ἕλοιτο" χαὶ μὴν ἔγχα- 
- Ν ὉΧ » 

ταλιπεῖν γε τὰ παιδιχὰ ἢ μὴ βοηϑῆσαι κινδυνεύοντι, 
39 κ “ ,ὔ [4 ΡῚ 2Ὰ ἄν ἢ ς 5 ἍΚ 

οὐδεὶς οὕτω χαχός, οντινὰ οὐχ ἂν αὑτὸς ὁ- Ἔρως ἕνϑεον 
᾽ὔ 2 [4 πῇ 3 -»" , 

ποιήσειεν ττρὸς ἀρετήν, ὥστε ὁμοῖον εἶναι τῷ ἀρίστῳ 

2 μεγίστων ΒΤ: μέγιστός τε καὶ μεγίστων ΒΑαΒδτα ΡῬύδεῖ. ΓΝ 
4 ἐραστῇ ΒΤ: ἐραστῇ ἢ Ἠοτηη6] 6 συγγένεια ΒΤ: εὐγένεια γιί- 
τεηΡΔ.ἢ δρ. οὐ 9. 7 οἵα Β: οἷά ΤΊ οὕτω καλῶς ΒΤ: οὔτε κάλλος 
ΔΡΟΡΥ. Ν᾽ δίϊοδπαπ 229, οὕτω οὔτε κάλλος Ἰάςοῦ5Β 8 δὴ τέΒ: δὴ τι 
(5:0) Τ 10 ἔστιν Αβί: ἐστιν ΒΤ 13 ὑπό του Βί: ὑπὸ τοῦ ΤΌ 
17 τοὺς ἐραστὰς ΒΤ: τὸν ἐραστὴν ΟἸϊπὶ Η]γΞΟΠῖΡ ΖΕΙ ΞΟΠ. ἴ. α. 
ΑἸ Εαγπαπῖβιν. 1851}. 326 18 ἢ στρατόπεδον ἀε]ενῖξ [Δῃπ 20 ἀπε- 
χόμενοι Κὐοκοτί; ἢ ἀπεχόμενοι ΒΤ, καὶ ἀπεχόμενοι υδεροι 21: καὶ 
ΒΤ: καὶ ἐπὶ τοῖς καλοῖς Αϑί 22 γ ἂν ΒΤ: γ᾽ αὖ ΨεΥΠΊΘΒτΘη ΡΪαΐ, 
δία. 47 25 καὶ ἀε]ενὶϊ εἰ πρὸ --- ἕλοιτο Ῥοβί κινδυνεύοντι ἰγδΠ5- 
Ῥοβιυϊ Ηδαβαδ ᾿π|ΐ. ΡΠΏ1]1Ο5. ῬΙαΐοη. 1 Ι09 2426 καὶ μην Β: καὶ μὴ Τ 
(καὶ μὴν μὴ --- ἢ βοηϑῆσαι ΒΔΑ ΔΙ) 28 δηΐβ οὐδεὶς Ἰδσυπατη ἴη- 
αἰσανῖς 15θηου εἰ ἢἰβ ἔβγα νευθ]5 Ἐχρι Θπἄδπὶ Ραΐανὶξ τίς ἂν τολ- 
μήσειεν ἐραστής; οὐδὲ γὰρ 

19] 
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-" ΄ , » 

φύσει, χαὶ ἀτεχνῶς, ὃ ἔφη Ὅμηρος, μένος ἐμπνεῦσαι 
ὔὕ » 7 ΄,ὔ - Ε ! ον » 

ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν ϑεόν, τοῦτο ὃ Ἔρως τοῖς ἐρῶσι 
σιαρέχει γιγνόμενον σταρ᾽ αὑτοῦ. καὶ μὴν ὑττερατεοϑνήσχειν 

Σ Φ ’ γ κ 
γ8 μόνοι ἐϑέλουσιν οἱ ἐρῶντες, οὐ μόνον οἱ ἄνδρες, ἀλλὰ 

᾿ - -" , Δ τ νυν Ὁ , , 2 
καὶ αἱ γυναῖκες. τούτου δὲ χαὶ ἢ Πελίου ϑυγάτηρ ᾿Ἧλχη- 
στις ἱχανὴν μαρτυρίαν τταρέχεται [ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου] 
εἰς τοὺς Ἕπλληνας, ἐθελήσασα μόνῃ ὑττὲρ τοῦ αὑτῆς ὰν- 
ὁρὸς ἀποϑανεῖν, ὄντων αὐτῷ πατρός τε χαὶ μητρός" οὺς 
3 , - ᾽ὔ -» ,"ὕ εὟ Χ ᾽ ἐχείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ διὰ τὸν ἔρωτα, 
[4 "ἢ ᾽ὔ ἣ » » 9 

ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ ὑεῖ καὶ ὃνό- 
ματι μόνον προσήχοντας" χαὶ τοῦτ᾽ ἐργασαμένη τὸ ἔργον 

“ Ν ΒΥ ᾽Ξ Ἢ , 9 ,ὕ 9 ,ὔ 9 Ν 

οὕτω χαλὸν ἔδοξεν ἐργάσασϑαι οὐ μόνον ἀνϑρώποις ἀλλὰ 
- ς - Ν 

χαὶ ϑεοῖς, ὥστε τιολλῶν πολλὰ χαὶ χαλὰ ἐργασαμένων 

Β 

εὐαριϑμήτοις δή τισιν ἔδοσαν τοῦτο γέρας οἱ ϑεοί, ἐξ ((.202}) 
ς΄ κὸν , , “ Χ Ν ,ὔ -" 

“Ἅιδου ἀνεῖναι ττάλιν τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τὴν ἐχείνης ἀνεῖσαν 
ἀγασϑέντες τῷ ἔργῳ᾽ οὕτω χαὶ ϑεοὶ τὴν περὶ τὸν ἔρωτα 
σπουδήν τε χαὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν. Ὀρφέα δὲ τὸν 
Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ “Ἵιδου, φάσμα δείξαντες 
τῆς γυναιχὸς ἐφ᾽ ἣν χεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλ- 
ϑαχίξεσϑαι ἐδόχει, ἅτε ὧν κιϑαρῳδός, χαὶ οὐ τολμᾶν 
ἕγεχα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν ὥσπερ “Ἄλκηστις, ἀλλὰ 

διαμηχανᾶσϑαι ζῶν εἰσιέναι εἰς “Αιδου. τοιγάρτοι διὰ 
ταῦτα δίχην αὐτῷ ἐπέϑεσαν, χαὶ ἐποίησαν τὸν ϑάνατον 
αὑτοῦ ὑπὸ γυναικῶν γενέσϑαι, οὐχ ὥσπερ ᾿Δἀχιλλέα τὸν 

5 τῆς Θέτιδος ὑὸν ἐτίμησαν χαὶ εἰς μαχάρων νήσους ἀπέ- 
“ ’, Χ » Χ 

σδμῖψαν, ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρὸς ὡς ἀποϑα- 
« ὔ Ὁ. , ᾿ -» , γοῖτ᾽ ἀπτοχτείνας ιἜχτορα, μὴ ἀπτοχτείνας δὲ τοῦτον οἴχαδ᾽ 

2 Χ Χ ᾽ὔ Ξοσρα 7 βρη» ἢ ᾽, 
δλϑῶὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἑτόλμησεν δλέσϑαι βοηϑῆσας 
τῷ ἐραστῇ Πατρόχλῳ χαὶ τιμωρήσας οὐ μόνον ὑπτεραττο- 

τ: Ἠοτηεου. 1]. Χ 482 ΧΥ͂ 2ότ 

2 ἐρῶσι ΒΤ: ἐρῶσι πᾶσι ΟΥ̓ΘΙΙΠ δὰ Ι5σοοῖ. ἀς ΡΘγηγαΐ, 325. 3 αὖ- 
τοῦ (510) Β, αὐτοῦ Ἢ 4 οὐ μόνον οἱ ϑίβρῃδημϑ: οὐ μόνον ὅτι Β 
οὐχ ὅτε ΕἸσοΒμοΥ 5 αὐ γυναῖκες Β: γυναῖκες Τ' 6 ὑπὲρ τοῦδε 
τοῦ λόγου ἀε]ενϊί Ε΄. Α. ΝΝοΙΓ: ροϑβί Ἕλληνας ἰΥΔηβροϑαϊς οἱ οὐ ΠῈ 
ἐϑελήσασα σομϊπηχὶὶ Βαϑί Καὶί, ν  Υ5. τοῦ, ὑπὲρ τοῦδε ἀ6]εν ᾿Ννυί- 
ΤΘΏΌΔΟΠ. 56]. ῥυΐης. Ὠϊδί. 360, ὑπὲρ τοῦδε ᾿βεϊδνιε οἱ τοῦ λόγου ροϑβί 
τούτου δὲ ἰγδΆΞροϑεϊῖ ΘΊΘΡΠδηιβ, ὑστὲρ -- - Ἕλληνας ἀο]ενὶ: Βα δπι 
Ῥταβί. ἵΝ΄ ἡ αὐτῆς ΒΤ Ιοτῳ Β 14 ἔδοσαν Β: ἔδοσαν δὴ Τ 
Ι τοῦτο ἘΤ: τοῦτο τὸ ἈΡΟΡΥ. Ῥατὶϑἰπιιτη 1810 τό τῷ ἔργῳ ἀ6]ενὶξ 
Βαϊίευ: τὸ ἔργον ΔΡΟΒΥ. ῬΑΥΙβίηιπι 1810 τ8 φάσμια Β: φάντασμα Τ 
22 ζῶν εἰσιέναι Β.: ζὴν ἰέναι ἼΤ᾽ 426 ἀποϑανοῖτ᾽ ὕὕύβεπογ: ἀποϑάνοι 
Β, ἀποϑάνοιτο Τ' 27 ἀποκτείνας δὲ τοῦτον Β: ποιήσας δὲ τοῦτο Τ' 
Ι οἴκαδ᾽ Τ; οἴκαδε δ᾽ Β 29 Πατρόκλῳ ἀ6]ον ΝΑΡΘΥ σομητη. 11 59 

. 
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τ΄ 3. α - ,ὔ 

ϑανεῖν ἀλλὰ χαὶ ἐπαποϑανεῖν τετελευτηχότι" ὅϑεν δὴ 
ς ΄ὔ Χ ΄ ΄ χαὶ ὑπεραγασϑέντες οἱ ϑεοὶ διαφερόντως αὐτὸν ἐτέμη-- 
΄“ Ν Ἁ “ ᾿ ὴ - δ 

σαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ πολλοῦ ἐπτοιεῖτο. Αἰσχύ--: 
λος δὲ φλυαρεῖ φάσχων ᾿Ἵχιλλέα Πατρόχλου ἐρᾶν, ὃς ἦ ν : Ρ ν Ρ ν - Χ νἦν ΤτΟΘᾺ 'ου 0, ος Ὧν 

1. 3 ᾿ ; ἢ 5 ἃ" Ὡς Ἔ ς 
χαλλίων οὐ μόνον Πατρόχλου ἀλλὰ χαὶ τῶν ἡρώων ἅἃπαάν-- 

’ 2 , , 

των, χαὶ ἔτι ἀγένειος, ἔπειτα νεώτερος πολύ, ὡς φησιν 
[4 Εὰ, Ἔν Ὶ .-- »» ,ὔ Α ͵ Ἀ Ξῳ 

ὅμηρος. ἀλλὰ γὰρ τῷ οντι μάλιστα μὲν ταύτην τὴν ἄρε- 

τὴν οἱ ϑεοὶ τιμῶσιν τὴν περὶ τὸν ἔρωτα, μᾶλλον μέντοι 
ϑανυδξωνσιν χαὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιοῦσιν, ὅταν ὃ ἐρώ- 

Ρ}} 

μέεγος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ, ἢ ὅταν ὃ ἐραστὴς τὰ παιδικά. 
7 κ κ ΕΣ »" 7 2 κ 

ϑειότερον γὰρ ἑραστὴς παιδιχῶν᾽ ἔνϑεος γάρ ἔστι. διὰ 
ταῦτα χαὶ τὸν ᾿“χιλλέα τῆς ““λχήστιδος μᾶλλον ἐτίμησαν - Ξ Ψ ες ;ς ἜΠΗ 6 μ ἀρ τι ΜΉ ͵ 

“ ΄ ΄ὔ 5 5 

εἷς μαχάρων νήσους ἀποιτέμιψαντες. οὑὐτω δὴ ἔγωγέ φημι 
ΡῚ - κ᾿ ,7ὔ Ἁ ΄ ᾿ ΄ 

ρωτα ϑεῶν χαὶ πρεσβύτατον χαὶ τιμιώτατον χαὶ χυριώ- 

τατον εἶναι εἰς ἀρετῆς χαὶ εὐδαιμονίας χτῆσιν ἀνϑρώττοις 
χαὶ ζῶσι χαὶ τελ ευτήσασιν. 

Φαῖδρον μὲν τοιοῦτόν τινὰ λόγον ἐ ἔφη εἰχτεῖν, μετὰ δὲ 
Φαῖδρον ἄλλους τινὰς εἶναι, ὧν οὐ πάνυ διεμνημόνευεν" 
οὺς παρεὶς τὸν Παυσανίου λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽ αὖ- 
τὸν ὅτι Οὐ χαλ τς μοι δοχεῖ, ὦ Φαῖδρε, προβεβλῆσϑαι 
ἡμῖν ὃ λόγος, τὸ ἀπλ ὥς οὕτως παρηγγέλθαι ἐγκωμιάζειν 
Ἔρωτα. εἰ μὲν γὰρ εἷς ἣν ὃ Ἔρως, χαλῶς ἂν εἶχε" γῦν δὲ 
οὐ γάρ ἐστιν εἷς" μὴ ὄντος δὲ ἑνὸς ὀρϑότερόν ἐστι πρό- 
τερον προρρηϑῆναι ὁποῖον δεῖ ἐπαινεῖν. ἐγὼ οὖν πειρά- 
σομαι τοῦτο ἐπανορϑώσασϑαι, πρῶτον μὲν Ἔρωτα φρά- 
σαι ὃν δεῖ ἐσταινεῖν, ἔπειτα ἐπαινέσαι ἀξίως τοῦ ϑεοῦ. 
σεάντες γὰρ ἴσμεν ὅτι οὐχ ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος ἡ φροδίτη. 
μιᾶς μὲν οὖν οὔσης εἷς ἂν ἣν Ἔρως" ἐπεὶ δὲ δὴ δύο 
ἐστόν, δύο ἀνάγχη χαὶ Ἔρωτε εἶναι. πῶς δ᾽ οὐ δύο τὼ 
ϑεά; ἡ μέν γέ που πρεσβυτέρα χαὶ ἀμήτωρ Οὐρανοῦ ϑυ- 

7 Ἠοχηευ. 1]. ΧΙ γ86 τέκνον ἐμόν, γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν ᾿Αχιλλεύς, 
πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι ] 27 πάντες --- τ3, 4 οὐράνιον 5100. εοἷοξ. 1, 9, 13 

3 «Αἰσχύλος --- 7 Ὅμηρος ἀο]θνῖῖ  ΔΙΟΚαηδοΥ ἀϊαίγ. 13 κα ἀλλὰ 
Β: ἀλλὰ ἀρα Τ 6 καὶ ἔτι ἀγένειος ρΡοβί πολὺ ἰγαηβροϑβιηξ Ρ6- 
[656 ἢ 11 ἐραστὴς παιδικῶν --- ἐστε ἀρ]ενι ΒΑάΠδΠ 12 τῆς 
“Ἵλκήστιδος ἀεϊενῖς ϑομαι ΟΡΙΙ56. 119 14 καὶ πρεσβύτατον καὶ 
τιμιώτατον καὶ κυριώτατον Β: πρεσβύτατον καὶ κυριώτερον Τ' καὶ 
τιμιώτατον ἴῃ τηᾶῖρ. δΔαά. 1 18 εἶναι ἀ6]ον! Ηϊγβομὶρ, εἰπεῖν 
Ροβίθα ἰάεπι δὰ (οῦρ. 45 24 ὁποῖον ΒΤ: ὁπότερον ἩθΥΓΊΔΠΗ | 
δεῖ εχ δὴ ἴξοι Τὸ 428 μιᾶς μιὲν οὐν ΥΘνΘΥΆ ΒΤ: μιᾶς μὲν ΒΙοΟΌΔΕ.5, 
ΒΕΚΙΚοΥ, ἧς μιᾶς μὲν ἘΘοΚοτι | δὲ δὴ Β: δὲ Τ, 5ἴοθαδιβ 30 ϑεά 
ΒΤ: ϑεώ (οβεὶ πον. ἰδεῖ. 27 
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γάτηρ, ἣν δὴ χαὶ οὐρανίαν ἐττονομάζομεν" ἡ δὲ νεωτέρα 
Ζιὸς χαὶ “ιώνης, ἣν δὴ πάνδημιον χαλοῦμεν. ἀγαγχαῖον 
δὴ χαὶ Ἔρωτα τὸν μὲν τῇ ἑτέρᾳ συνεργὸν πάνδημον ὁρ- 
ϑῶς χαλεῖσϑαι, τὸν δὲ οὐράνιον. ἐπαινεῖν μὲν οὖν δεῖ 
πάντας ϑεούς, κεἰ ἃ δ᾽ οὖν ἑχάτερος εἴληχε πειρατέον 
εἰχιεῖν. πτᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ᾽ ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς οὔτε 
χαλὴ οὔτε αἰσχρά. οἷον ὃ νῦν ἡμεῖς τεοιοῦμεν, ἢ τείνειν ἢ 
ἄδειν ἢ διαλέγεσθαι, οὐχ ἔστι τούτων αὐτὸ χαλὸν οὐδέν, 
ἀλλ ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχϑῆ, τοιοῦτον ἀπτέβη᾽" χα- 
λῶς μὲν γὰρ πραττόμενον χαὶ ὀρϑῶς καλὸν γίγνεται, μὴ 
ὀρϑῶς δὲ αἰσχρόν. οὕτω δὴ χαὶ τὸ ἐρᾶν χαὶ ὃ Ἔρως οὐ 
πᾶς ἔστι καλὸς οὐδὲ ἄξιος ἐγκωμιάζεσϑαι, ἀλλ᾿ ὃ χαλῶς 
πτροτρέστων ἐρᾶν. Ὁ μὲν οὖν τῆς πανδήμου “Ἱφροδίτης 
ὡς ἀληϑῶς 'πάνδημός ἐ ἔστι χαὶ ἐξεργάζεται ὃ ὃ τι ἂν τύχῃ" 
χαὶ. οὗτός ἔστιν ὃν οἱ φαῦλοι τῶν ἀνϑρώπων ἐρῶσιν. 
ἐρῶσιν δὲ οἱ τοιοῦτοι πρῶτον μὲν οὐχ ἧττον γυναικῶν ἢ 
παίδων, ἔπειτα, ὧν καὶ ἐρῶσι, τῶν σωμάτων μᾶλλον ἢ 
τῶν ψυχῶν, ἔχιδιτα ὡς ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων, πρὸς 
τὸ διαπράξ ξασϑαι μόνον βλέποντες, ἀμελοῦντες δὲ τοῦ 
χαλῶς ἢ μή. ὅϑεν δὴ ξυμιβαίνει αὐτοῖς, ὃ τι ἂν τύχωσι, 
τοῦτο πράττειν, διιοίως μὲν ἀγαϑόν, ὁμοίως δὲ τοῦναν-- 
τίον. ἔστι γὰρ χαὶ τῆς ϑεοῦ νεωτέρας τε οὔσης πολὺ ἢ 
τῆς ἑτέρας, χαὶ μετεχούσης ἐν τῇ γενέσει χαὶ θήλεος χαὶ 
ἄρρενος. ὃ δὲ τῆς οὐρανίας γερῶτον μὲν οὐ μετεχούσης 
ϑήλεος ἀλλ᾽ ἄρρενος μόνον" [καὶ ὁ ἔστιν οὗτος ὃ τῶν παί- 

6 πᾶσα -- τΞ ἐρᾶν 5100. ἤογιερ. 5, 130 6ε]]. ποςέ. Ατε, ΧΝΙ1 20 4π1 πα ες 
ψεΕΥΡΑ 5ῖο νϑύζι; ΟἸἹΠΘ ΟΠΊΠΙΠΟ ἔδοίΐατη 510 5656 Παρεῖ : πεῆια ἔπῦρε αϑβί, 
απφηζαπη ἴῃ 60 εϑὲ πεαπα Πποπεβίαπι; ναί εϑέ, απ|85 ΠΠῸ ἔβοι ΠΊ115 1051 γα 5, 
ῬΙΌεῦς, οαπίασθ, ἀϊββεσεσα ΝΙΠῚ πατηηας ΠΟΥ ἸΡΒΌτη εχ 5658 μοπαβίμτῃ εβί; 
ααδ}1: οαπὶ Πεγεῖ τηοάο ἐδοΐαπ εϑί, ἴα]6 εχξ; 51 τεοίε μποπεβίεαπε δοΐατη εϑβί, 

ἴὰτη ποπαβίπτῃ δε; ἴῃ Ῥαύατῃ τεοίβ, ἔὰπσρα ἤξ; βο ΔηΊαῦθ. 510 ΔΊΟΥ ποῸη Πο- 
Ἡδβίι5 ΟΠΊΠ15 Πα 16 ΟἸΠΠ15 ἰδτιἄθ ἀἸσηιι5, 5ε4 481 ἔδοιΐ, πο αἰ μΠοπαϑϑίβ ΔΕ ΠΊῸ5 
Ι 6 πᾶσα --- αἰσχρά ῬτοοΙαβ ἴῃ ΑἸΟΙ͂Ρ. 1 215 

2 διώνης Τ: διόνης ΒΟ 4 ἀθ νεγὈ]5 ἐπαινεῖν --- ϑεούς ἀ6]6η 15 
ῬΠΙπγι5. οορίίαντε ἘΝ. Α. Ὑ ΟΙΓ, ἀε]ονις ΟΥΘ ἢ] δα Ἰβοοῦ. 46 ρεσγπιαί. 
326, ροβί ϑεούς Ἰδοιηδτη Ἰηαϊοανὶ (ἐπαινεῖν μὲν οὖν οὐ δεῖ πάντα; 
ἃ Βαβί Κυὶί, Ν εῖβ. 24, ἐπαινεῖν μὲν οὖν οὐ δεῖ πάντα γ᾽ ὁμοίως" ἃ 
Ψεπθἤγθη Ρ]αί. δίπά, 49) 5 δ᾽ οὖν ΒΤ: δ᾽ Αϑί, οὖν 1. ς, ΟΥ̓́ΙΠ 
στειρατέον ΒΤ: πράττειν πειρατέον ΚΥΘΥ ΠΗ] Βίδειον Ε, ἃ. ῬδΥοΥ. 
(πη βίαν. ΧΝῚ 156 6 ἑαυτῆς ΡῬτοοΪα5: ἑαυτῆς πραττομένη ΒῚ: 
σιραττομιένη, αποα ἢ ἴοχία ΒτΆθοο Παθεΐ, ΠΟΙ νογαξ (61|11ι5, ἑαυτῆς 
ταττομένη ΒΕΥΠΔΥΒ ὃ αὐτὸ ΒΤ: αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τ, Βίοθαραβ, καθ᾽ 
αὐτὸ ψοτεῖς (Εὰ5 12 καλῶς Τ: καλὸ  Β 18 ἀνοητοτάατων ΒΤ: 
ἀνοητοτάτως ΔΡΟβταΡρμᾶ 22 τῆς 5011ρ5]1: ἀπὸ τῆς ΒΊ,, τοιαύτης 
ὕὕύεπεῦ 25 καὶ --- ἔρως ἀφ]ανι Βοη 2 Ορα5ς, 120 
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δων ἔρως Ἵ ἔπειτα πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίρου, ὅϑεν δὴ 
ἐπὶ τὸ ἄρρεν τρέπονται οἱ ἐχ τούτου τοῦ ἔρωτος ἔπιπνοι, 
τὲ φύσει ἐρρωμενέστερον χαὶ νοῦν μᾶλλον ἔχον ἀγατεῶν- 
τες. χαί τις ἂν γνοίη χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς 
εἱλιχρινῶς ὑπὸ τούτου τοῦ ἔρωτος ὡρμημένους. οὐ γὰρ 
ἐρῶσι παίδων, ἀλλ ἢ ἐπειδὰν ἔδη ἄρχωνται γοῦν ἴσχειν" 
τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ γενειάσχειν. τταρεσχευασμένοι γαρ 
οἶμαι εἰσὶν οἱ ἐντεῦϑεν ἀρχόμενοι ἐρᾶν ὡς τὸν βίον 
ἅπαντα ξυνεσόμενοι χαὶ χοινῇ συμβιωσόμενοι, ἀλλ οὐχ 
ἐξαπατήσαντες ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες ὡς γέον, καταγε- 
λάσαντες οἰχή ́σεσϑαι ἐπ᾽ ἄλλον ἀποτρέχοντες. χρῆν δὲ 
χαὶ νόμον εἶναι μὴ ἑρᾶν παίδων, Ἱ ἵγα μὴ εἰς ἄδηλον πολλὴ 

σπουδὴ ἀνηλέσχετο᾽ τὸ γὰρ τῶν παίδων τέλος ἄδηλον οἱ 
τελευτᾷ χακίας χαὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε πέρι καὶ σώματος. 
οἱ μὲν οὖν ἀγαϑοὶ τὸν νόμον τοῦτον αὐτοὶ αὑτοῖς ἑχόντες 
τίϑενται, χρῆν δὲ χαὶ τούτους τοὺς πανδήμους ἐραστὰς 
προσαναγχάζειν τὸ τοιοῦτον, ὥσπερ χαὶ τῶν ἐλευϑέρων 
γυναιχῶν προσαναγχάζομεν αὐτοὺς χαϑ' ὅσον δυνάμεϑα 
μὴ ἐρᾶν. οὗτοι γάρ εἶσιν οἱ χαὶ τὸ ὄγειδος πεποιηκότες, 
ὥστε τινας τολμᾶν λέγειν ὡς αἰσχρὸν χαρίζ ζεσϑαι ἐρα- 
σταῖς" λέγουσι δὲ εἰς τούτους ἀποβλέποντες, δρῶντες 
αὐτῶν τὴν ἀχαιρίαν χαὶ ἀδικίαν, ἐπεὶ οὐ δή ττου χοσμίως 
γε χαὶ νομίμως ὁτιοῦν πραττόμενον ψόγον ἂν διχαίως 
φέροι. χαὶ δὴ χαὶ ὃ περὶ τὸν ἔρωτα νόμος ἐν μὲν ταῖς 
ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι ῥδάδιος" ἁπλῶς γὰρ ὥρισται" ὃ δ᾽ 
ἐνθάδε [χαὶ ἐν “αχεδαέμονι) ποικίλος. ἐν Ἤλιδι μὲν γὰρ 
χαὶ ἐν Βοιωτοῖς, χαὶ οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς νενομο- 
ϑέτηται χαλὸν τὸ χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, καὶ οὐχ ἄν τις 
εἴπτοι οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρόν, ἵνα οἶμαι μὴ 
πράγματ᾽ ἔχωσιν λόγῳ πειρώμενοι πείϑειν τοὺς νέους, 

τι χρῆν ---τ4 σώματος ϑ810Ὁ. ἤογ!ερ. 52, 17 

Ι πρεσβυτέρας ΒΤ: πρεσβυτέρας οὔσης καὶ (ΓΒ γΙδί { ἀκοίρου 
ΒΤ: ἄμοιρος ΕἸοΙπαΒ, τ΄ ἀμοίρου ΟἹ] ΠῚ Αϑβί ὕθεσβεί. 287, δῇ 
νεῖρθα ὕβρεως ἀμοίρου ἀεεπᾶα) 6 ἀλλ᾽ ἢ ϑίερμαπιιβ: ἀλλ᾽ ΒΤ 
7 τοῦτο δὲ --- γενειάσκει» ἀφ]αν ϑομαϊςΖ ορ. 120 12 παίδων 
ΒΤ: παῖδας ΜαεγκΚΙαπα δά 15. Ρ. 535 13 τέλος ἀο]ενι Βδάματση 
14 κακίας καὶ ΒΤ: κακίας ἢ ξἀϊζοταϑβ ϑίοθδεὶι, Ηογητηθὶ 16 χρην 
Β, χρὴ Τὸ 23 ὁτιοῦν Β: ὅτι οὖν Τ, πρᾶγμα ἴῃ τηᾶτρ. 44. ἐ .24 ἐν 
ΒΊ: ο ἐν Ηϊγβοἢϊρ 26 καὶ ἐν μένης ὑρλόστα ὨῚ; 564 ὁ ΞΌΡΓΑ ἐν 

Δα. Τ; ἀδ]ενὶ ΝΥ ΙΠο Κα τλδηη, ροβί γὰρ ἐταπβροϑιῆε ΠΘΞοῖο 415 οἔ. 
Τουῆδὶ Ἀπείη. Μυ5. ΧΧΙΧ 145 27 οὐ ΤΡ ΡΒ 28 τὸ χαρί- 
ζεσϑαι ΒΤ: χαρίζεσϑαι 1 
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ἅτε ἀδύνατοι λέγειν" τῆς δὲ Ἰωνίας καὶ ἄλλοϑιε ττολλαχοῦ 
((τοο8) αἰσχρὸν νενόμισται, ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις οἰχοῦσιν. τοῖς 

γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς τυραννίδας αἰσχρὸν τοῦτό τὸ χαὶ 
Υ̓ 7 φιλοσοφία χαὶ ἡ φιλογυμναστία" οὐ γὰρ οἶμαι συμ- ς 

᾿ φέρξι τοῖς ἄρχουσι φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσϑαι τῶν 
ἀρχομένων, οὐδὲ φιλίας ἰσχυρὰς χαὶ κοινωνίας, ὃ δὴ μά- 
λιστα φιλεῖ τά τὲ ἄλλα πάντα [καὶ] ὃ ἔρως ἐμποιεῖν. 
ἔργῳ δὲ τοῦτο ἔμιαϑον καὶ οἱ ἐνθάδε τύραννοι" ὃ γὰρ 
“Ἱριστογείτονος ἔρως χαὶ ἢ “Ἱρμιοδίου φιλία βέβαιος γεΞ 

το γνομένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν. οὕτως οὗ μὲν αἰσχρὸν 
ἐτέϑη χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, χαχίᾳ τῶν ϑεμένων κεῖται, 
τῶν μὲν ἀρχόντων τιλεονεξίᾳ, τῶν δὲ ἀρχομένων ἂναν-- Ὁ 
δρίᾳ᾽ οὗ δὲ καλὸν ἁπλῶς ἐνομίσϑη, διὰ τὴν τῶν ϑεμένων 

- - 7 ΄ὔ 

τῆς Ψψυχὴς ἀργίαν. 
ΣΆ ΄ Χ τ ΄ ᾿ 

13 Ενϑάδε δὲ πολὺ τούτων χάλλιον νενομοϑέτηται, χαὶ 
ὕστερ εἶσχτον, οὐ ῥάδιον κατανοῆσαι. ἐνϑυμηϑέντι γὰρ 
ὅτι λέγεται χάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾶν τοῦ λάϑρᾳ, καὶ (2042) 
μάλιστα τῶν γενναιοτάτων χαὶ ἀρίστων, χἂν αἰσχίους 
ἄλλων ὦσιν, καὶ ὅτε αὖ ἢ παραχέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ 

20 πάντων ϑαυμαστή, οὐχ ὡς τι αἰσχρὸν ποιοῦντι, χαὶ 
ἑλόντι καλὸν δοχεῖ εἶναι καὶ μὴ ἑλόντι αἰσχρόν, χαὶ πρὸς Ἐ 
τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν ἐξουσίαν ὁ νόμος δέδωχε τῷ ἐραστῇ 
ϑαυμαστὰ ἔργα ἐργαζομένῳ ἑπαινεῖσϑαι, ἃ εἴ τις τολμῴη 
σοιξῖν ἀλλ᾽ ὁτιοῦν διώχων χαὶ βουλόμενος διατράξασϑαι 

25 πλὴν τοῦτο τὰ μέγιστα χαρποῖτ᾽ ἂν ὀνείδη. εἰ γὰρ ἢ 188 

Ι τῆς δὲ Ἰωνίας ΒΤ: τῇ δὲ Ἰωνίᾳ ᾿ΓΉΪΕΥΒΟΙ 5ρΕς. 45, τοῖς δὲ Ἰω- 
νέας Αϑί (πολλαχοῦ ροϑβί Ἰωνίας ἰγδηϑροϑυί ϑίθρμδπιιβ, καὶ να] μά- 
λιστα δὲ απίς ὅσοι Δα 4. οτος 3 τὸ Ηειτηδηη: γε ΒΤ 4 φιλο- 
γυμναστία Β, 564 φιλο ἴῃ 185. 5 τῶν ἀρχομένων ἘΠΕῚ σοῖς άρχο- 
μένοι! ΘΧ Θπιθηά. ψΊπ4οΡ. 21, τῷ ἀρχομένῳ Ἀοπαα (γίγνεσϑαι τῶν 
ἀρχομένων ἴδῃτι, ψυχαῖς βιιρρίενιι Βαάδαγῃ ργδϑῖ. Ν) 7 τά τε ἀλλα 
πάντα ΒΑΘΠΔΙΩ: τά τε ἃ λα πάντα καὶ ΒΊ,, τά τε ἄλλα ταῦτα καὶ 
ΘΒ] δἰ θυ οΠοσ, τά -τ᾽ ἀλλὰ πάντα καλὰ ΒΔάΠατη ΡΓδοί. Ν, τά τε 
καλὰ πάντα ἴἼ5ΘΠΘΥ 1ο οὗ ΤΌ: ου (51) Β 13 οὗ δὲ Τ: ̓ οὐδὲ Β 
15 ἐνθαδὲε δὲ Β: ἐνθάδε Τ 16 κατανοῆσαι ἐνθυμηϑ'έντι Ἴ: ὅτι 
ΒΑάΠάτη 2 ἑλόντι Β: ἑλόντι τε Τ [| πρὸς τὸ ΒΤ: πρὸς τῷ Αϑί 
23 ἃ εἴ τις ΤΌ: αἰεί τις Β 24 ἀλλοτιουν Β, ἄλλο τι οὖν Τ᾽ 2: πλὴν 
τοῦτο ΘΟΒ]ΘΙΘΙΤΠΔΟΠοΥ; πλὴν τοῦτο φιλοσοφίας ΒΊ, πλὴν τοῦτο, 
φλυαρίας (ὙαιΖοῦ Ζιγ (αβοῇ. ἀοΥ ΒΎΙΘΟΠ. τ. Τόπη. ἦ1ι. Τ2Ο: ΕΤΕΣ 
τοῦτο, τῆς ἀτοπίας Ἀϊοκοιί, πλὴν» τοῦτο, φληναφίας ΒΟΏΘΩΚΙ 

τ Ζεϊιβομτ. ἢ. ὄζειν. αγτηη. ἘΠ 603, πλὴν τοῦτο, φιλοπονίας ΗἨΘΥΖ 
[ηα. ΙΘοΐ. ἀαϑίϊν. νΎΔΙ15]. 1870 Ρ. 8, πλὴν τοῦτο, φιλαυτίας ΘΏΟΏΥΤΠΙΙ5 
Θίδ!Π] δῦ, πλὴν φιλίας νΕ] τ τούτου, φιλίας Ἡδττηδηη, πλὴν , 

Ἢ φιλεραστίας ΝοΙΛΘἤτγΘη Ρ]αΐ. ἐειῆι 50) τς τοῦτο, φίλοις ὀφϑ᾽εὶς 
ἣ Βαάδατη 
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χρήματα βουλόμενος παρά του λαβεῖν ἢ ἀρχὴν [ἄρξαι] ἢ 
τιν᾽ ἄλλην δύναμιν ἐϑέλοι ποιεῖν οἷάπερ οἱ ἐρασταὶ πρὸς 
τὰ παιδικά, ἱχετείας τε χαὶ ἀντιβολήσεις ἐν ταῖς δεήσε- 
σιν ποιούμενοι, χαὶ ὅρχους [ὀμνύντες] χαὶ χοιμήσεις ἐπὶ 
ϑύραις, χαὶ ἐϑέλοντες δουλείας δουλεύειν οἵας οὐδ᾽ ἂν 
δοῦλος οὐδείς, ἐμποδίζοιτο ἂν μὴ πράττειν οὕτω τὴν 
πρᾶξιν χαὶ ὑπὸ φίλων χαὶ ὑπὸ ἐχϑρῶν, τῶν μὲν ὀνειδι- 
ζόντων χολαχείας χαὶ ἀνελευϑερίας, τῶν δὲ νουϑετούντων 
χαὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτοῦ" τῷ δ᾽ ἐρῶντι πάντα ταῦτα 
ποιοῦντι χάρις ἕπεται, χαὶ δέδοται ὑττὸ τοῦ νόμου ἄνευ 
ὀνείδους πράττειν, ὡς ττάγχαλόν τε πρᾶγμα διαπραττο- 
μένου. ὃ δὲ δεινότατον, ὡς γε λέγουσιν οἱ πολλοί, ὅτι 
χαὶ ὀμνύντε μόνῳ συγγνώμη παρὰ ϑεῶν ἐχβάντι τὸν ὅρ- 
χον᾿ ἀφροδίσιον γὰρ ὅρχον οὐ φασιν εἶναι ,ἐμτεοίνεμον ̓" 
οὕτω χαὶ οἱ ϑεοὶ χαὶ οἱ ἄνϑρωτποι πᾶσαν ἐξουσίαν πε- 
ποιήχασιν τῷ ἐρῶντι, ὡς ὃ νόμος φησὶν ὃ ἐνϑάδε. ταύτῃ 
μὲν οὖν οἰηϑείη ἂν τις ττάγχαλον νομίζεσθαι ἐν τῇδε τῇ 
πόλει χαὶ τὸ ἐρᾶν χαὶ τὸ φίλους γίγνεσϑαι τοῖς ἐρασταῖς. 
ἐπειδὰν δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες οἱ πατέρες τοῖς 
ἐρωμένοις μὴ ξῶσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς [χαὶ τῷ 
παιδαγωγῷ ταῦτα προστεταγμένα), οἱ ἡλικιῶται δὲ καὶ 
ἑταῖροι ὀνειδίζωσιν, ἐάν τι δρῶσιν τοιοῦτον γιγνόμενον, 
χαὶ τοὺς ὀνειδίζοντας αὖ οἱ πρεσβύτεροι μὴ διαχωλύωσι 
μηδὲ λοιδορῶσιν ὡς οὐχ ὀρϑῶς λέγοντας, εἰς δὲ ταῦτά 
τις αὖ βλέψας ἡγήσαιτ᾽ ἂν πάλιν αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον 
ἐνθάδε νομίζεσϑαι. τὸ δὲ οἶμαι ὧδ᾽ ἔχει" οὐχ ἁπλοῦν 

12 ὃ --- τό ἐρῶντι ΟΥτὰβ δάν. Τ0ΠἸ8π. ΥἹ 187 - | 12 ὃ --- τό ἐνθάδε 
ΘιοΌ. βοτῖες. 63, 30 

τ ἄρξαι ἄρον Ψευτη ἤγθη ΡΪδί. δια, το (ἄρξαι δή τιν ἐθέλοι 
Βαάμαῖ) 2. ἐϑέλοι Β: ἐθέλει Τ᾽ 4 ὀμνύντες Ἃἀο]ον ΗδΓΙίζΖ 1. ας. 9: 
καὶ ὅρκους ὀμνύντες ἀε]ονι ΨΟΘρΡΈΙΙη | καὶ κοιμήσεις ἐπὲ ϑύραις 
Ροϑβί ποιούμενοι ἰγδηβροϑαῖ Κὐοκοσγί, ἀδθνι Εν Α. ΟΣ κ ἐϑέ- 
λοντες δουλείας δουλεύειν ΒΤ: ἐθελονταὶ δουλείας δουλεύοντες Αϑὲ 
9 αὐτοῦ ΟΥ̓́ΕΙΙ δά Ιβοοῦ. ἀθ ρειτησί. 327: αὐτῶν (510) Β, αὐτῶν ΤΙ 
πάντα ταῦτα Β: ταῦτα πάντα Τ ΙΟ επεται (5310) Β: ἔπεστι Τ' 
11 διαπραττομένου ΒΤ: διαπραττομένῳ ΨΜιπάο. 2: 13 τὸν ὅρκον 
ΔΡΟΡΎΑΡΒΑ: τῶν ὅρκον Β, τῶν ὅρκων Τ 14 εἶναι ἐμποίνιμον 
Οϑάπη δᾶ (ογπαί. 321, οἷ. 56}0]. Δα ἢ. ].: εἶναι ΒΤ, δάκνειν ΤἜΌΠΕΙ 
ἘΠαίη. Μι5. ΧΧΙΧ 143 (ὅρκον ὅρκον οὐ ἩδΕΤΙζΖ 1. (6. 10) 20 τοῖς 
ἐρασταῖς ΒΤ: τοὺς ἐραστὰς ΟΥ̓́ δα ΙΞοοτ. 46 ρειτησί. 327 | καὲ τῷ 
παιδαγωγῷ ταὐυτα προστεταγμένα οὗ Β: καὶ τῷ σταιδαγωγῷ ταῦτα 
προστεταγμένα ἡ Τ, ἀο]ονὶ ]Ϊ.Δ ἢ 22 ἑταῖροι Ἡεϊπάοτ δα ῬΠδθαγ. 
Ῥ. 210: ἕτεροι ΒΤ 26 οὐχ ἀεϊενι Βαβί Καὶΐ, Ν εῖβ. 31 ἁπλοῦν 
ΒΤ; ἁπλῶς ΑΞί 

ΙΟ 

5 

20 

25 



ὙΜΊΝ 

1δ4 ΣΜΠΌΣΙΟΝ. 1 

ἔστιν, ὕπτερ ἐξ ἀρχῆς ἐλέχϑη οὔτε καλὸν εἶναι αὐτὸ καϑ' 
αὑτὸ οὔτε αἰσχρόν, ἀλλὰ καλῶς μὲν πραττόμενον καλόν, 
αἰσχρῶς δὲ αἰσχρόν. αἰσχρῶς μὲν οὖν ἔστι πονηρῷ τε χαὶ 
πονηρῶς χαρίζεσθαι, καλῶς δὲ χρηστῷ τε χαὶ χρηστῶς. 

δ πονηρὸς δ᾽ ἔστιν ἐκεῖνος ὃ ἐραστὴς δ πάνδημος, ὃ τοῦ Ἐ 
σώματος μᾶλλον 1 ἢ τῆς ψυχῆς ἐρῶν" χαὶ γὰρ οὐδὲ μόνι- ἐπὴν τι 
μός ἔστιν, ἅτε οὗ μονίμου ἐρῶν πράγματος. ἅμα γὰρ τῷ 
τοῦ σώματος ἄνϑει λήγοντι, οὗπερ ἤρα, οἴχεται ἄττο- 
πτάμενος, πολλοὺς λόγους καὶ ὑποσχέσεις χαταισχύνας" 

1ο ὃ δὲ τοῦ ἤϑους χρηστοῦ ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει, 
ὅτε μονίμῳ συνταχείς. τούτους δὴ βούλεται ὃ ἡμέτερος 184 
γόμος εὖ χαὶ χαλῶς βασανίζειν ἰχαὲ τοῖς μὲν χαρίσασϑαι, 
τοὺς δὲ διαφεύγειν]. διὰ ταῦτα οὖν τοῖς μὲν διώχειν 
σαραχελεύεται, τοῖς δὲ φεύγειν, ἀγωνοθετῶν χαὶ βασα- 

5 γίζων, ποτέρων ποτέ ἔστιν ὃ ἐρῶν χαὶ ποτέρων ὃ ἐρώ- 
μενος. οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας πρῶτον μὸν τὸ 
ἁλίσχεσϑαι ταχὺ αἰσχρὸν νενόμισται, ἵνα χρόνος ἐγγένη- 
ται, ὃς δὴ δοχεῖ τὰ “πολλὰ καλῶς βασανίζειν" ἔπειτα τὸ 
ὑχτὸ χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνάμεων ἁλῶναι αἷ- Β 

20 σχρόν, ἐάν τε χαχῶς πάσχων πτήξῃ καὶ μὴ χαρτερήσῃ; 
ἂν τὶ εὐεργετούμενος [εἰς χρήματα ἢ εἰς διαπράξεις στολι- 
τικχὰς] μὴ καταφρονήσῃ" οὐδὲν γὰρ δοχεῖ τούτων οὔτε βέ- 
βαιον οὔτε μόνιμον εἶναι, χωρὶς τοῦ μηδὲ πεφυχέναι ἀπὶ 
αὐτῶν γενναίαν φιλίαν. μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ 

25 νόμῳ ὅδός, εἰ μέλλει καλῶς χαριεῖσθαι ἐραστῇ παιδιχά. 

, 8. Ηοπιογ. 1. ΠῚ 70 ὡς ὃ γε εἰπών | ᾧχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς 
ὕπνος ἀνῆκεν 

1 ροβί ἐλέχϑη (ἰἸΒΕ ΠΟ ]ΟΏΘΙΏ Ὀυϊηγ5 ἀθ]ανι Νοσρα]η | εἶναι 
ΟἿ. ΔΡΟΡΤ. ῬΔΥΪΒΙΠΠῚ 1810 2 οὔτε αἰσχρὸν ΒΤ; οὐδὲν οὔτε 
αἰσχρὸν ΒαάπδΙῃ ργαθί. 3 αἰσχρῶς μὲν --- καλῶς δὲ ΔΡΟΡΥ. 
Ῥαγὶϑίηυτη 1810: αἰσχρῶς μὲν --- καλὸν δὲ ΒΤῚ 4 χρηστῶς ϑΔ0ὈΡ}ὈΕ: 
καλῶς ΒΤ 6 ἢ τῆς ψυχῆς ἐρῶν Β: ἐρῶν ἢ τῆς ψυχῆς Τ οὐ Β: 
οὐδὲ Τ᾽ 8 ἀνϑ'ει λήγοντι ΒΤ: ἀνϑει, λήγοντος Βγ ἀφ ῃἤδιῃ | ἤρα Β: 
ἤρα Τ᾽ τοήϑους ΒΤ; ἔϑους Ἐ. Α. Δ ΟΙΓ 12 καὶ τοῖς --- διαφεύγειν 
ἀεΙανι Βαάμαπ 13 διαφεύγειν ΒΤ; διαφυγεῖν Ἡ! ΥΒΟΠΙρ | δεὰ --- ὃ 
ἐρώμενος ἀ 6] αν! ΘομτΖ οριιβο. 121 | τοῖς μεν --- τοῖς δὲ ΒΤ; τοὺς 
μὲν --- τοὺς δὲ ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΙΒΙΠΌΤΩ 1810 15 ποτέρων ποτέ Τὶ: πο- 

Ἷ τέρω ποτε Β, 5εα ν βιρτα νεύϑβυτῃ | καὶ ποτέρων ἀδ]ανι Βαβί Κιαὶί, 
᾿ Ψψεῖ5.34; καὶ ποτέρων ὁ ἐρώμενος διοΐογα ΒΟΠαβίΖιο ἀρ] αν [}56Π6Γ 

16 ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας ἀ6]αν! ΒΑΓ 19 καὶ ὑπὸ ΒΤ; ἢ ὑπὸ 
ΟἸττλ ΗΠ γβοϊσ Ζαιίθοῦγ, {. ἃ. (γτηηδϑβία]νν. 851 ἢ. 327 21 ἂν- 
τευεργετούμενος Τ, ΠΟΥ. ΤΕ Ο6Π5 1 | εἰς χρήματα --- πολιτικὰς ἀρ] ν]ς 
Ἡ Υβοῆσ 23 μόνιμον ΒΤ; νόμιμον Ἐς Α, ὙΥοΙ 

Ῥζαίο νοΐ, Υ͂. 2 
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ὥσπερ ,γὰρ᾽ ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν δουλεύειν ἐϑελοντὰς 
ἡντινοῦν δουλείαν παιδιχοῖς μὴ χολαχείαν εἶναι μηδὲ 
ἐπονείδιστον, οὕτω δὴ χαὶ ἄλλη μία τῶν ἐρωμένων τῷ 
ἡμετέρῳ νόμῳ δουλεία ἑχούσιος λείπεται οὐχ ἑπονείδι- 
στος" αὕτη δ᾽ ἔστιν ἡ περὶ τὴν ἀρετήν. Νενόμισται γὰρ Ὁ 
δὴ ἡμῖν, ἐάν τις ἐϑέλῃ τιγὰ ϑερασεύειν ἡγούμενος δὲ 
ἐχεῖνον ἀμείνων ἔσεσϑαι ἢ κατὰ σοφίαν τινὰ ἢ κατ᾽ ἄλλο 
ὅτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐϑελοδουλεία οὐχ αἰσχρὰ 
εἶναι οὐδὲ χολαχεία. δεῖ δὲ τὼ νόμω τούτω συμβαλεῖν 
εἰς ταὐτόν, τόν τε περὶ τὴν παιδεραστίαν χαὶ τὸν περὶ τὸ 
τὴν φιλοσοφίαν τε χαὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν, εἰ μέλλει ξυμ- 
βῆναι καλὸν γενέσϑαι τὸ ἐραστῇ παιδιχὰ χαρίσασϑαι. 
ὅταν γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ ἔλθωσιν ἐραστής τε καὶ παιδιχά, 
γόμον ἔχων ἑχάτερος, ὃ μὲν χαρισαμένοις παιδιχοῖς ὑπη- 
ρετῶν ὁτιοῦν διχαίως ἂν ὑπηρετεῖν, ὃ δὲ τῷ ποιοῦντι 15 
αὐτὸν σοφόν τε χαὶ ἀγαϑὸν διχαίως εὑπουργῶν" αὖ ὁτιοῦν (( το). 
ἂν ὑπουργεῖν, χαὶ ὃ μὲν δυνάμενος εἰς φρόνησιν χαὶ τὴν 
ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι, ὃ δὲ δεόμενος εἰς πεταίδευσιν 
χαὶ τὴν ἄλλην σοφίαν ἵστασϑαι, τότε δὴ τούτων ξυνιόντων 

» τ ἔστι γὰρ ἡμῖν νόμος ὥσπερ ἐπὶ --- ο κολαχεία ϑ1οὉ. Ηοτγερ. 5, 131 

1 ὥσπερ γὰρ γ ϑτηθῆγεῃ Ρὶδῖ. σιαά, 63: ἔστι γὰρ ἡμῖν γόμιος 
ὅσπερ, Β, ἔστε γὰρ ἡμῖν νόμος ὥσπερ ΤΊ, ϑδίορβδιυβ, ὡς γὰρ ἡμῖν γνό- 
μος, ὥσπερ {756 ΠΥ, ὥσπερ γὰρ ἡμῖν νόμος Βαάπαπι, ὡς γὰρ Ηρ 
| ἐθελοντὰς ϑῖοραριβ: ἐθέλοντα ΒΤ, ἐθελοντὴν Βαϑβί Κυὶΐ, Ν εἴ5. 35; 
ἐθέλοντι Βαάματη 3 καὶ ἄλλη μέα τῶν ἐρωμένων τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ 
5οΣρβὶ νοΥβαπη ἸΓΘΥΟΙ 1556 Ρυΐδηβ; καὶ ἄλλη μέα μῶν Β, καὶ ἄλλη 
μέα μόνον Τ, καὶ ἄλλη μία μόνη η Βἴοθαθαβ, Το ΟΘη5 Ὁ, καὶ τούτοις μία 
μόνη γ6] καὶ ἄλλος ᾧ τούτοις μία μόνη ΟΖ ΟΡι56. 121, καὶ ἄλλη 
μία νομέμη Βαϑί Κυὶΐ Ψ εῖσ. 36, καὶ ἄλλη μία νόμῳ ἙΕἸςϊηα5, ΨΥ ΊΠΟΚΕΙ- 
ΤΉΔΉΠ, καὶ ἄλλη μία ἈοκΚεοτί, καὶ τούτοις ἄλλη μία Ξοτιρϑὶξ εἕ δουλεία 
ἀρ] ονι ΒΑΔΉ8Τη, καὶ ἄλλη μία παιδικῶν Ν ΕΥΤΩΘΏΓΘΗ, καὶ ἄλλη μία 
ἐρωμένῳ ἴὔϑεπεῦ, καὶ ἄλλη μία νέων Ηυρ, καὶ ἄλλη ἡμῖν νόμῳ 
Κυου θη ΟΕ] ΒΙδτίετ ἔ. ἃ, ῬᾶΥ ΘΓ. ἀγπηηδβίδὶνν. ΧΥῚ 158 7. ἐκεῖνον 
Τ: ἐκεῖνο Β 9 τῶ γνόμω τούτω ΔΡΟΡΥΔΡΒΑ: τῷ νόμῳ τούτῳ ΒΤ 
1 φιλοσοφίαν ΒΤ: σοφίαν ΗΊΓΞΟΒΙΣ Ϊ ξυμβῆναι ΒΤ: ξυμβαίνειν 
Η γβοΠΙσ 12 τὸ ἐραστῇ Τ: τῷ ἐραστῇ Β 14 χαρισαμιένοις 46- 
Ιδνιτΐ ἰὕβθηθσ, χαρισαμένοις τοῖς σαιδικοῖς ΒαϊζοΥ 15 ἂν ὑπηρετεῖν 
Τ: οὖν ὑπηρετεῖν Β 16 αὐτὸν ΒΤ: αὑτὸν ῬΘΉΒΗΡΙ ὑπουργῶν 
Ῥοβί. ὑπουργεῖν δαά. Βαϊΐοτ, Ροϑβί δικαίως Ἀεῖαρ: τ“καίως ΒΤ 
(αὺ ὑπουργεῖν ὁτιοῦν ἂν ὑπουργῶν ΨΟΕΡΕΙΙΠ) | ἂν Τ: αὖ Β, ἀε]θνῖέ 
τθοθηβ Ὁ , ὑπουργεῖν ΔΡΟΡΥ. Ε: ὑπουργῶν ΒΤ (ὑπηρετῶν -- ὑπουρ- 
γῶν Βαβῖ Καίτ. Ψεγβ5. 117) 18 ξυμιβάλλεσϑαι ΤΙ ξυ βαλέσϑαι Β| 
εἰς παίδευσιν ΒΤ: παίδευσιν ΒομῦΣ ΟΡιι560. 121 19 ἵστασϑαι 
ΒΟΙΙΡ5Ι οἵ. Ἔν: ἐὴ 4526 ὌΣΝΝΝ ἄλλον τινὰ σκοπὸν στησάμενος: κτᾶ- 
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εἰς ταὐτὸν τῶν νόμων μοναχοῦ ἐνταῦϑα ξυμπίττει τὸ χα- (4.205) 
λὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ χαρίσασϑαι, ἄλλοϑι δὲ οὐδα- 
μοῦ. ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐξαπατηϑῆναι οὐδὲν αἰσχρόν" ἐπὶ δὲ 
τοῖς ἄλλοις πᾶσιν χαὶ ἐξαπτατωμένῳ αἰσχύνην φέρει καὶ 
μή. εἰ γάρ τις ἐραστῇ ὡς πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα χαρι- 
σάμενος ἐξαπατηϑείη χαὶ μὴ λάβοι χρήματα ἀναφανέντος 
τοῦ ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν ἧττον αἰσχρόν᾽ δοχεῖ γὰρ ὃ 
τοιοῦτος τό γε αὑτοῦ ΠΡ ΉΚΟΒΝΟ ὅτι ἕνεχα χρημάτων 
ὅτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν ὑπηρετοῖ, τοῦτο δὲ οὐ χαλόν. κατὰ τὸν 
αὐτὸν δὴ λόγον χἂν εἴ τις ὡς ἀγαϑῷ χαρισάμενος χαὶ 
αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φιλίαν ἐραστοῦ ἐξα- 
πατηϑείη ἀναφανέντος ἐχείνου χαχοῦ χαὶ οὐ κεχτημένου 
ἀρετήν, ὅμως χαλὴ ὴ ἀπάτη" δοχεῖ γὰρ αὖ χαὶ οὗτος τὸ 
χαϑ' αὑτὸν δεδηλ ὠχέναι, ὅτι ἀρετῆς γ᾽ ἕνεχα καὶ τοῦ βελ- 
τίων γενέσϑαι πᾶν ἂν παντὶ προϑυμηϑείη, τοῦτο δὲ αὖ 
πάντων χάλλιστον" οὕτω γάντως 78 χαλὸν ἀρετῆς ἕγεχα 
χαρίζεσϑαι. οὗτός ἐστιν ὃ τῆς οὐρανίας ϑεοῦ ἔρως καὶ 
οὐράνιος χαὶ πολλοῦ ἄξιος χαὶ πόλει καὶ ἰδιώταις, 7τολ- 

λὴν ἐπιμέλειαν ἀναγχάζων. ποιεῖσϑαι πρὸς ἀρετὴν τόν τὲ 
ἐρῶντα αὐτὸν αὑτοῦ χαὶ τὸν ἐρώμενον᾽ οἱ δ᾽ ἕτεροι σεᾶν- 
τες τῆς ἑτέρας, τῆς πανδήμου. ταῦτά σοι, ἔφη, ὡς ἔκ 
τοῦ παραχρῆμα, ὦ ὦ Φαῖδρε, σιερὶ Ἔρωτος συμβάλλομαι. 

Παυσανίου δὲ παυσαμένου, διδάσχουσι γάρ μὲ ἴσα 
λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί, ἔφη ὃ “Ἱριστόδημιος Ἢ μὲν 
“Ἱριστοφάνη λέγειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινὰ ἢ ὑπὸ σπλησμο- 
γῆς ἢ ὑπό τινος ἄλλου λύγγα ἐ ἐπιπεπτωχυῖαν χαὶ οὐχ οἷόν 
τὲ εἶναι λέγειν, ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν --- ἕν τῇ κάτω γὰρ αὖ- 
τοῦ τὸν ἰατρὸν Ἐρυξίμαχον κατακεῖσϑαι --- Ὃ Ἐρυξίμαχε, 

δίκαιος εἶ ἢ παῦσαί με τῆς λυγγὸς ἢ λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ, 
ἕως ἂν ἐγὼ “παύσωμαι. καὶ τὸν ᾿Ερυξίμαχον εἰτιεῖν ““λλὰ 

τό οὕτω ----2ὧἱ σαν δήμου ΒΙοὈ. βοἷορ. σ᾿, ο, 14 | 23 Παυσανίου δὲ παυσα- 
μένου ΘΠΟΠΥ ΠῚ. περὶ σχημάτων 38 (111 131 ϑρεπβε}) [23 Παυσανίου ---- 24. σο- 
φοί Ἡεττοορ. περὶ ἰδεῶν 1 τὸ (Τ1 335 5Ρβηρε]), περὶ μεϑόδου δεινοτ. τ5 (11 

437 ΞΡΘῃΡΕ]) 

Ι τῶν νόμων ἀεϊενὶξ Βαβὲ Κυί. Νεβ. 117 5. ὡς πλουσίῳ 
ἀεδίανι (οροεῖ τηηθηγοβ. 2 11 259 6 καὶ μὴ λάβοι χρήματα ἅε- 
εν (ορεί 8 αὑτοῦ Τ: αὐτοῦ Β ΤΙ διὰ τὴν φιλίαν ἐραστοῦ 
ΒΤ, ἀεϊενι Ηὰρ, διὰ τὴν φιλίαν τοῦ ἐραστοῦ ἈΡΟΒΥ. (οἱ β!ηΐα- 
ὨΌΠῚ 155 12 καὶ οὐ κεκτημένου ἀρετήν ἀείθνι Ηὰρ 13 καλὴ 
ἡ Βι: καλὴ {ἢ τό ἀρετῆς Ἐς: ἀρετῆς γΤ 220 αὐτοῦ ΤΙ: αὐτοῦ Β 
| τὸν ἐρώμενον ΒΤ: τοῦ ἐρωμένου Βαϑί Κυὶί. Νεβ. 37 (τὸν ἐρῶντα 
αὐτὸν αὑτοῦ τε καὶ τοῦ ἐρωμένου Α51) 22 συμβάλλομαι Τ: συμι- 
βάλλομεν Β, οἴ. 6, 6 28 τὸν ἰατρὸν Τ: τῶν ἰατρῶν Β 

ον: 
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2 

ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα. ἐγὼ μὲν γὰρ ἑρῶ ἐν τῷ σῷ 
᾽ὕ Ἁ 2  ἀ 

μέρει, σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ, ἕν τῷ ἐμῷ" ἐν ᾧ δ᾽ ἂν ἐγὼ 
λέγω, ἐὰν μέν σοι ἐϑέλῃ ἀπνευστὶ ἔχοντι πολὺν χρόνον 2 ἐ ἢ 

7 - , Ξ 2 Χ ΄ Ω Β] ὴ7 3 2 

σεαύεσϑαι ἡ λύγξ' εἰ δὲ μή, υδατι ἀναχογχυλίασον. εἰ ὃ 
Ε ἄρα πάνυ ἰσχυρά ἔστιν, ἀναλαβών τι τοιοῦτον οἵῳ χνή- 

ΡΒ Ἁ ζ- ΄ Β Ν ἰΠτὰν "ταὶ ’ὔ [4 ΡΒ} 

σαις ἂν τὴν ῥῖνα, πτάρε' χαὶ ἐὰν τοῦτο ποιήσῃς ἅπαξ ἢ 
’, Ἁ , , 

δίς, χαὶ εἰ πάνυ ἰσχυρά ἔστι, παύσεται. Οὐχ ἂν φϑάνοις 
λέγων, φάναι τὸν ᾿Τριστοφάνη" ἐγὼ δὲ ταῦτα ττοιήσω. 

Εἰπεῖν δὴ τὸν Ἐρυξίμαχον, Ζοχεῖ τοίνυν μοι ἀναγ- 
χαῖον εἶναι, ἐπειδὴ Παυσανίας δρμήσας ἐπὶ τὸν λόγον 

186 χαλῶς οὐχ ἱχανῶς ἀπετέλεσεν, ἐμὲ πειρᾶσϑαι τέλος ἐπει- 
([205Ὁ) ϑεῖγαι τῷ λόγῳ. τὸ μὲν γὰρ διτελοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα 

- - , “ 7, 

δοχεῖ μοι χαλῶς διελέσθαι" ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐστὶν ἐπεὶ 

ὄπ γου να πὰ δῆθεν. 

4 ζὰ Ξ 3 ͵ ι κι ᾿. 3 ᾿ Η͂ 
ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνϑρώπων πρὸς τοὺς χαλοὺς ἄλλα χαὶ 

πρὸς ἄλλα πολλὰ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι τῶν 
πάντων ζῴων χαὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ φυομένοις χαὶ ὡς ἔπος 

- 2 -“ - 2 , »Ἥ 2 - 

εἰχτεῖν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν, χαϑεωραχέναι μοι δοχῶ ἔχ τῆς 
- » ς , , ’, 

ἰατριχῆς, τῆς ἡμετέρας τέχνης, ὡς μέγας χαὶ. ϑαυμαστὸς 
Ἁ 3 , - ς Ἁ , Ἁ 29 Ρ] , Ἁ ) 

χαὶ ἐπὶ πᾶν ὁ ϑεὸς τείνει χαὶ χατ ἀνϑρωώπινα χαὶ χατα 

ϑεῖα πράγματα. ἄρξ ξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων, ἵγα 
χαὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. ῇ γὰρ φύσις τῶν σωμάτων 
τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔχει. τὸ γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώμα- 
τος χαὶ τὸ γοσοῦν διιολ ογουμένως ἕτερόν τὲ χαὶ ἀνόμοιόν 
ἐστιν, τὸ δὲ ἀνόμοιον ἀνομοίων ἐπιϑυμεῖ. χαὶ ἐρᾷ. ἄλλος 
μὲν οὖν ὃ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ ὃ ἐπὶ τῷ νοσώ- 

3 ἐὰν -- Ἢ παύσεται ϑι1οὉ. βΒοτῖϊερ. τοο, 28 | 3 Αἰδεη. 5, τ τὸν μὲν ὑπὸ 
τῆς λυγγὸς ὀχλούμενον χαὶ ϑεραπευόμεν ον ἀνακογχυλιασμοῖς ὕδατος, ἐν 

δὲ ταῖς ὑποϑήχαις τοῦ χάρφους, ἵνα τὴν ὅῖνα χιν ἥσας πτάρῃ, παρίημι !] 
9 Μειβδοάϊμβ σοῆν. υἱγρ. 2, τ Ὁ. 28 (1Π 13 Ἃ, Ἴ6Βπ) Οὐκοῦν δοχεῖ μοι ἀναγ- 
χαῖον εἶναι, ἐπειδὴ καλῶς ἡ Μαρχέλλα ὁρμήσασα ἐπὶ τὸν λόγον οὐχ ἱκανῶς 
ἐπλήρωσεν, ἐμὲ πειρᾶσϑαι τέλος ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ 1; τὸ τὸ --- 25 νοσώδει 
ΘΈΟΡ, Θοορ τ, ὃν, ὅΞ 

3 πολὺν ΒΤ; οὐ πολὺν ϑαιρρε 5 οἵῳ ΒΤ: ὅτῳ (ορεῖΐ πον. 
Ιεοΐ, 523 1 κνήσαις ΝΥ ΥΓΓΘΏΡΔΟΉ Ὀ10]. οΥἹΐ. 1,1, 49: κενήσαις ΒΤ 5ἴ1ο- 
Ῥαβδιι5, ἰερίβϑε νἹἀθίαγ Αἴμθηδθιβ, κυήσαιο διορϑεὶ βἀϊέοτες 8 φᾶ- 
γαι Β: εἰπεῖν Τ 11 οὐχ ἱκανῶς ΒΤ: οὐχὲ καλῶς 5ςΥἹρ5ὶ Ζειίβοῃγ. 
ἔ, ὄβίεσσ. αγτηη. ΧΧ 86 ἐμὲ πειρᾶσθαι, Μειβοάϊαϑβ: εἴν ἐμὲ σεει- 
ρᾶσϑαι ΒΤ, πειρᾶσϑαι ΗἸ γβοδῖρ 13 ὅτι δὲ οὐ μιόνον ἐστὶν ΒΤ: 
οὔτι δὲ μόνον Βδάμαδπι Ρταβί. ΥἹ (οὔτε μόνον δ᾽ Ιά6 1} ἴῃ ἰαχία 
5ΟΥΡ51) τό πάντων ΒΊ ; πάντων τῶν Ἡ]τϑοΠϊσ 17 τῆς ἰατρικῆς 
ἀεἸενῖς Ηϊγβομῖρ (1856) 21 πρεσβεύωμεν ΒΤ: πρεσβεύω μου Βαά- 
βδτη | ἡ γὰρ ΒΤ; ἥ τε γὰρ ϑᾶῦρρΡΘ6, καὶ γὰρ ὌϑαημεΓ 412 ἔχει Τ: 
ἔχη Β 23 ὁμολογουμένως Β: ὁμολογοῦμεν εὑς ΤΊ τε ΒΤ: τὲ 5ἴο- 
Ῥάδιι5, ΤῊΪ Ύσοἢ 5Ρ66. ΟΥ̓, 14 25 ὑγιεινῷ ἔρως ΤΡ: ὑγιεῖνοερος Β. 
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δει. ἔστιν δή, ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν 
ἀγαϑοῖς χαλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, τοῖς δ᾽ ἀχο- 
λάστοις αἰσχρόν, οὕτω χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν τοῖς 
μιὶὲν ἀγαϑοῖς ἕχάστου τοῦ σώματος χαὶ ὑγιεινοῖς χαλὸν 
χαρίζεσϑαι καὶ δεῖ, χαὶ τοῦτό ἔστιν ᾧ ὄνομα τὸ ἰατρικόν 
τοῖς δὲ καχοῖς χαὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν τε χαὶ δεῖ μοῦ 
στεῖν, εἶ μέλλει τις τεχνικὸς δἶἰγαι. ἔστι γὰρ ἰατρική, « 

ἐν κεφαλαίῳ εἰχτεῖν, ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἔρωτι: 
χῶν πρὸς χπλησμογὴν χαὶ κένωσιν, χαὶ ὃ διαγιγνώσχων ὁ ἐν 
τούτοις τὸν χαλόν τὲ χαὶ αἰσχρὸν ἔρωτα, οὗτός ἐστιν ὃ 
ἰατριχώτατος, χαὶ ὃ μεταβάλλειν ποιῶν, ὥστε ἀντὶ τοῦ 
ἑτέρου ἔρωτος τὸν ἕτερον χτᾶσϑαι, χαὶ οἷς μὴ ἔνεστιν 
ἔρως, δεῖ δ᾽ ἐγγενέσθαι, ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι [χαὶ 
ἐνόντα ἐξελεῖν) ἀγαϑὸς ἂν εἴη δηι ιμουργός. δεῖ γὰρ δὴ 
τὰ ἔχϑιστα ὄντα ἐν τῷ σώματι φίλα οἷόν τ᾽ εἶναι ποιεῖν 
χαὶ ἐρᾶν ἀλλήλων" ἔστι δὲ ἔχϑιστα τὰ ἐναντιώτατα, ψυ- 
χρὸν ϑερμῷ, τειχρὸν γλυχεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ, πάντα τὰ τοι- 
αὔτα" τούτοις ἐπιστηϑεὶς ἔρωτα ἐμττοιῆσαι χαὶ ὁμόνοιαν 
ὃ ἡμέτερος πρόγονος “Ἰσχληπιός, ὡς φασιν οἵδε οἱ ποιη- 
ταὶ καὶ ἐγὼ πείϑομαι, συνέστησεν τὴν ἡμετέραν τέχνην. 
ἥ τε οὖν ἰατριχή, ὥσπερ λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ ϑεοῦ τού- 
του χυβερνᾶται, ὡσαύτως δὲ χαὶ γυμναστικὴ χαὶ “γεωργία" 
μουσικὴ δὲ χαὶ παντὶ κατάδηλος, τῷ χαὶ σμιχρὸν προσέ- 
χοντι τὸν νοῦν ὅτι χατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις, ὥσπερ ἴσως 
χαὶ Ἡράχλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ τοῖς γε δήμασιν οὐ 
χαλῶς λέγει. τὸ ἕν γάρ φησι διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ 
ξυμφέρεσϑαι, ὥσττερ ἁρμονίαν τόξου τὲ καὶ λύρας. ἔστι 
δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάναι διαφέρεσθαι ἢ ἔχ δια- 
φερομένων ἔτι εἶναι. ἀλλὰ ἴσως τόδε ἐβούλετο. λέγειν, ὃ ὅτι 
ἔχ διαφερομένων ττρότερον τοῦ ὀξέος χαὶ βαρέος, ἔπειτα 
ὕστερον ὁμολογησάντων γέγονεν ὑπὸ τῆς μουσικῆς τέχνης. 
οὐ γὰρ δή που ἔχ διαφερομένων γε ἔτι τοῦ ὀξέος χαὶ 

Ι ἔστιν δὴ ΒΤ: ἔτει δὲ Βαάμδηῃ 2 τῶν ἀνϑρώπων ἀρ] ονιί 
δε πο ΞΟ" σΡας: ΓΙ. 14.) αὐτοῖς ΒΤ: αὖ ΒΟΠαΘ. τὸ τὸν ἀ6]θν]ΐ 
ὕβεηθ 12 κτᾶσϑαι Β: κτήσασϑαι Τ' 13 ἔρως ἀδ]ονι [756,6 
96 ΡοΡαΐ 5δ]θ πη) ἅτερος ΒΟΥΊΡῚ “καὶ ἐνόντα ἐξελεῖν ἀεἸενὶ το φίλα 
ΒΤ: φίλια ἨγΒΟΒΙΡ 17 πικρὸν γλυκεῖ ἀεϊδνῖε ΤῈ οὐ ΙΕ ΘΟ ΤΕ 
21 τοῦ ϑεοῦ ἀε]ανι ΒΔαΠδΠῚ 22 καὶ γεωργία ἀδιον!ς σααρρα 

ἬΣα ταὐτὰ ΤΙ ταῦτα Β, οἴ. 2, 24 26 ἕν ΒΎΊΓ: ὃν νΕ] ροίϊι5 πᾶν Αϑὲ 
27 τόξ ξου τε καὶ λύρας ΒΤ: τοῦ ὀξέος τε καὶ βαρέος Βαβὶ Καί. Νεῖ5. 
41, τόξου τε καὶ νεύρας ΒΕΙΡΙΚ ΖΕΙίδΟὮΓ. ἔ, ΑἸΓΘυΠυτηϑνν. 1847 Ὁ. 35 

1871 

([. γοό 4) 
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’, ς , ΡΒ Π ς Ν ς ’ 2 ΄ 

βαρέος ἁρμονία ἂν εἴη. ἢ γὰρ ἁρμονία συμφωνία ἐστίν, 
συμφωνία δὲ ὁμολογία τις᾽ ὁμολογίαν δὲ ἐχ διαφερομέ- 

Ἁ , 2 ΕἾ Ξ 

νων, ἕως ἂν διαφέρωνται, ἀδύνατον εἶναι διαφερόμενον 
ΝΥ Ἁ - ς [4 

δὲ δὴ χαὶ μὴ δμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι" ὥσπερ γε καὶ 
ὃ δυϑμὸς ἐχ τοῦ ταχέος χαὶ βραδέος, διενηνεγμένων τερό- 
τερον, ὕστερον δὲ ὁμολογησάντων γέγονε. τὴν δὲ δμολο- 

ὔ - “ ;8κ ς ᾽, » 

γίαν πᾶσι τούτοις, ὥσπερ ἐἔχεῖ Υ ἰατριχή, ἐνταῦϑα ἡ 
, , ς ΄ 23 ὴ 

μουσιχὴ ἐντίϑησιν, ἔρωτα χαὶ ὁμόνοιαν ἀλλήλων ἐμττοιή-- 
σασα᾿ χαὶ ἔστιν αὖ μουσιχὴ περὶ ἁρμονίαν καὶ δυϑμὸν 

-" ΄ὔ Ὰ - ΩΣ - 7, 3 

ἐρωτιχῶν ἐπιστήμη. χαὶ ἐν μέν γε αὐτῇ τῇ συστάσει ἀρ- 
Φ' ν - 2 

μονίας τε χαὶ δυϑμοῦ οὐδὲν χαλεπὸν τὰ ἐρωτιχὰ διαγε- 
7, 2 ον ς - 2 2 - ΄ 2} Ξ 2 2 

γνώσχειν, οὐδὲ ὁ διπλοῦς ἔρως ἑνταῦϑαά πω ἔστιν" ἀλλ 
ΕῚ ᾿ ᾿ κ ᾿ 2 , εὰττ τω ς χῳ 

ἐπειδὰν. δέῃ σερὸς τοὺς ἀγϑρώπους χαταχρῆσϑαι ῥυϑμῷ 
τε χαὶ ἁρμονίᾳ ἢ ποιοῦντα, ὃ δὲ μελοττοιέαν χαλοῦσιν, ἢ 

͵ 3 - - , , , 

χρώμενον ὀὑρϑῶς τοῖς πεποιημένοις μέλεσέ τε καὶ μέτροις, 
.«᾿ Ἁ , 9. “χ,νἢ 2 -» Ἁ Ἀ Ἁ Ἀ 2 

ὁ ὃῇ παιδεία ἐχλήϑη, ἑνταῦϑα δὴ καὶ χαλε:τὸν καὶ ἀγα- 
- - Ξ- 7 Ἁ “ [4 

ϑοῦ δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν γὰρ ἤχει ὃ αὐτὸς λόγος, ὅτι 
τοῖς μιὲν κοσμίοις τῶν ἀνϑρώπων, χαὶ ὡς ἂν κοσμιώτεροι 

γίγνοιντο οἱ μήπω ὄντες, δεῖ χαρίξεσϑαι χαὶ «φυλάττειν. 
τὸν τούτων ἔρωτα, χαὶ οὗτός ἐστιν ὃ χαλός, ὃ οὐράνιος, 
ὃ τῆς Οὐρανίας μούσης Ἔρως" ὃ δὲ Πολυμνέας ὃ πάνδη- 
μος, ὃν δεῖ εὐλαβούμενον προσφέρειν οἷς ἂν προσφέρῃ, 
ὅπως ἂν τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτοῦ “καρπώσηται, ἀχολασίαν 
δὲ μηδεμίαν ἐ ἐμποιήσῃ, ὥσπερ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα 
ἔργον ταῖς τιερὶ τὴν ὀψοποιιχὴν τέχνην ἐπιϑυμίαις καλῶς 
χρῆσϑαι, ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν χκαρττώσασϑαι. καὶ 
ἐν μουσιχῇ δὴ καὶ ἐν ἰατριχῇ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι χαὶ 
τοῖς ἀνϑρωπείοις χαὶ τοῖς ϑείοις, χαϑ' ὅσον παρείχει, 
φυλαχτέον ἑχάτερον τὸν Ἔρωτα᾽ ἔνεστον γάρ. Ἐπεὶ καὶ 
ἢ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ σύστασις μεστή ἔστιν ἀμφοτέ- 
ρων τούτων, χαὶ ἐπειδὰν μὲν πρὸς ἄλληλα τοῦ χοσμίου 
τύχῃ ἔρωτος ἃ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, τά τε ϑερμὰ καὶ τὰ 

29 ἐπεὶ ---- 24, 2 ϑεοῖς 5100. εοἷος. 1, 9, τό 

4 δὲ δὴ 5οτῖρϑὶ οἴ. 18, 16: δὲ αὖ ΒΤ, δὴ οὖν ἘοΠάε | ἀδύνατον 
ἁρμόσαι ΒΤ: δυνατὸν ἁρμόσαι ΦΈΞΘΙΜΪΗΙ ῬΉ1]1Ο]. ΑὮΖ. ΝΗ 412 
Β ̓ διενηνεγμένων ΨΊΙΠΔΟΌ. 21: ἐκ διε» ηνεγμένων ΒΤ 8 ὁμόνοιαν 
ῬΈΑ ἁρμονίαν Εν Α. νοΙΓ | ἀλλήλων Β: αλλήλοις Τ 9 περὶ ΒΤ: 
τῶν περὶ ΑϑΞί 12 οὐδὲ --- ἔστιν ἀφϊονὶξ. Θςομᾶ!Ζ ΟΡιι5Ο. 121 Ι πω 
Βαάμαιη: πῶς ΒΤ 21 μούσης ἀεΙαν! ϑδαρΡα 25 ἔργον ταῖς 
ΤΡ: ἐργῶντες Β 28 παρείκει ΤΕ Ο6Π5 {; παρήκει ΒῚ 381 κοσμίου 
Βί: κόσμου Τ 
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ψυχρὰ χαὶ ξηρὰ χαὶ ὑγρά, χαὶ ἁρμονίαν χαὶ κρᾶσιν λάβη (Ε 206}} 

σώφρονα, ἤχει φέροντα εὐετηρίαν τε χαὶ ὑγίξιαν ἀνϑρώ- 
ποις καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις τε καὶ φυτοῖς, χαὶ οὐδὲν ἠδέ- 
χησεν᾽ ὅταν δὲ ὃ μετὰ τῆς ὕβρεως Ἔρως ἐγχρατέστερος 
περὶ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται, διαφϑείρει τε πολλὰ Β 
χαὶ ἠδίκησεν. οἵ τε γὰρ λοιμοὶ φιλοῦσι γίγνεσθαι ἐχ τῶν 
τοιούτων χαὶ ἄλλ᾽ ἀνόμοια πολλὰ νοσήματα χαὶ τοῖς ϑη- 
ρέοις χαὶ τοῖς φυτοῖς" χαὶ γὰρ πάχναι χαὶ χάλαζαι χαὶ 
ἐρυσῖβαι ἐχ πλεονεξίας χαὶ ἀχοσμέας περὶ ἄλληλα τῶν 
τοιούτων γίγνεται ἐρωτιχῶν, ὧν ἐπιστήμη σπιερὶ ἄστρων 
τὲ φορὰς χαὶ ἑνιαυτῶν ὥρας ἀστρονομέα χαλεῖται. ἔτι 
τοίνυν χαὶ ϑυσίαι πᾶσαι χαὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ --- 
ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ᾿ περὲ ϑεούς τὲ χαὶ ἀνϑρώπους πρὸς Ε 
ἀλλήλους κοινωνία --- οὐ περὶ ἄλλο τί ἐστιν ἢ περὶ Ἔρω- 
τος φυλαχήν τε χαὶ ἴασιν. πᾶσα γὰρ ἡ ἀσέβεια φιλεῖ 
γίγνεσθαι, ἐὰν μή τις τῷ χοσμίῳ Ἔρωτι χαρίζηται μηδὲ 
τιμᾷ τὸ αὑτὸν χαὶ πρεσβεύῃ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ τὸν 
ἕτερον, χαὶ περὶ γονέας χαὶ ζῶντας χαὶ τετελευτηχότας, 
χαὶ περὶ ϑεούς" ἃ δὴ προστέταχται τῇ μαντικῇ, ἐσεισχο- 
πεῖν [τοὺς Ἔρωτας] καὶ ἰατρεύειν, καὶ ἔστιν αὐ ἡ μαν- 
τιχὴ φιλίας ϑεῶν χαὶ ἀνθρώπων δημιουργὸς τῷ ἐπίστα- 
ἐρλφᾷ τὰ χατ᾽ ἀνϑρώπους ἐρωτιχά, ὅσα τείνει τερὸς ϑέμιν 
χαὶ εὐσέβειαν. οὕτω πολλὴν χαὶ μεγάλην, μᾶλλον δὲ πᾶ- 
σαν δύναμιν ἔχει ξυλλήβδην μὲν ὃ πᾶς Ἔρως, ὃ δὲ περὶ 
τἀγαϑὰ μετὰ σωφροσύνης χαὶ δικαιοσύνης ἀποτελούμε- 
γος χαὶ παρ᾽ ἡμῖν χαὶ παρὰ ϑεοῖς, οὗτος τὴν μεγίστην 
δύναμιν ἔχει χαὶ πᾶσαν ἡμῖν εὐδαιμονίαν παρασχευάζει 

5. διαφϑείρει Β: διέεφϑειρέν Τ, διέφϑειρέ Θίορδθαβ η͵ ἀλλ 
ἀνόμοια ΤΊ: ἄλλα ἀνόμοια Β, ἄλλα “ἀνόμοια καὶ δίοθδξιιθ, ἀλλ ὅμοια 
Βομᾶϊζ, οριιβο. 122, ἄλλ᾽ ἅττ᾽ ὅμοια Αϑξί, αλλ αὐ ὅμοια Ἠρτ- 
ΤΊΔΠΗ, ἄλλα δὴ ὃ ΠΉΠΤΩ ΘΔΌΡΡΕΘ, ἀλλ᾽ ἀλλόξοτα πόμάξ 9 ἐουσίβαι 
ΒΤ το γίγνεται ἀδ]θνιῖ ϑααρρο: γίγνονται ἀραιὰ Βίοραδαμῃ (δη- 
ἰετιι5 [ ὧν ἐπιστήμη --- καλεῖται ἀδ]ανιί Θομ 2 ΟΡ(ι50. 122 11 τε 
ΒΤ: γε (γῖϑί ] φοράς Ὁ: φορᾶς ΤΊ, φορας Β| καὶ ἐνιαυτῶν ὥρας ἀ6- 
Ἰεντ πε Καὶ. Ψεῖ5. 45: καὶ ἐνιαυτῶν ὅρους ΟΥ̓ΘΌΖΟΥ ἔγαρτη. Ὠϊβῖ, 
124 12 ϑυσίαι πᾶσαι Β: αἑ ϑυσίαι ἅπασαι Τ, αἱ ϑυσίαι πᾶσαι 
Θίοθδαδιβ [ μαντικὴ ΒΤ; ἡ μαντικὴ ΕἸΒΟΠΘΟΙ 13 ταῦτα --- κοινωνία 
ἀεἸονι δος ΟΡ(56. 123 17 πρεσβεύῃ ΒΤ: πρεσβεύῃ μὲν ῬΗΠΡῚΚ 
50 866. οΥἹ. το | τὸν ἕτερον ΒίοΟθΔΕι5: περὶ τὸν ἕτερον ΒΎ, περιττό- 
τερον τὸν ἕτερον Ρβαρῖς, “περιττῶς τὸν ἕτερον Κοςἢ δὰ Απὶίοηίΐη. 
Τ1Δ10.1 32, περὶ τὸν ἕτερον ἢ Κορ 20 τοὺς Ἔρωτας ἀο]θνι Ηοτ- 
ΤΏΔΏΠ 23 εὐσέβειαν ϑίορδειβ: ἀσέβειαν ΒΤ 26 καὶ παρ᾽ --- ϑεοῖς 
ἀο]ενι Ηὺνρ 
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χαὶ ἀλλήλοις δυναμένους ὁμιλεῖν χαὶ φίλους εἶναι χαὶ 

Ε τοῖς χρείττοσιν ἡμῶν ϑεοῖς. ἴσως μὲν οὖν χαὶ ἐγὼ τὸν 
Ἔρωτα ἐπαινῶν ρρλνὰ παραλείπω, οὗ μέντοι ἕχών γε. 
ἀλλ εἴ τι ἐξέλ ιπτον, σὸν ἔργον, ὦ “Ἱριστόφανες, ἀναπλη- 
ρῶσαι" ἢ εἴ “Ὲ ἄλλως ἐν νῷ ἔχεις ἐγκωμιάξειν τὸν κα 
ϑεόν, ἐγχωμίαζε, ἐπειδὴ χαὶ τῆς λυγγὸς πέπαυσαι. 

189 Ἐχδεξάμενον οὖν ἔφη εἰπεῖν τὸν -«ριστοφάνη ὃ ὅτι Καὶ 
μάλ ἐπαύσατο, οὐ μέντοι πρίν γε τὸν πταρμὸν προσενε- 
χϑῆναι αὐτῇ, ὥστε με ϑαυμάζειν, εἰ τὸ χόσμιον τοῦ σώ- 
ματος ἑπιϑυμεῖ τοιούτων ψόφων χαὶ γαργαλισμῶν, οἷον τὸ 
καὶ ὃ πταρμός ἐστιν" πάνυ γὰρ εὐϑὺς ἐπαύσατο, ἐπειδὴ 
αὐτῷ τὸν πταρμὸν προσήνεγχα. χαὶ τὸν Ἐρυξίμαχον, Ὦ 
᾽γαϑέ, φάναι, “ἀριστόφανες, ὅρα τέ ποιεῖς. γελωτοποιεῖς 

Β μέλλων λέγειν, καὶ φύλαχά μι τοῦ λόγου ἀναγχάζεις 4 
γνεσϑαι τοῦ σεαυτοῦ, ἐάν τι γελοῖον εἴπῃς, ἐξόν σοι ἕν τ5 
εἰρήνῃ λέγειν. χαὶ τὸν “Ἱριστοφάνη γελάσαντα εἰπεῖν Εὖ 
λέγεις, ὦ Ἐρυξίμαχε, καί μοι ἔστω ἄρρητα τὰ εἰρημένα. 
ἀλλὰ μιῇ με φύλαττε, ὡς ἐγὼ φοβοῦμαι σιερὶ τῶν μελλόν- 
τῶν ῥηϑήσεσϑαι, οὔ τι μὴ γελοῖα εἴπω, τοῦτο μὲν γὰρ 
ἂν κέρδος εἴη καὶ τῆς ̓ ἡμετέρας μούσης ἐπιχώριον, ἀλλὰ 20 
μὴ χαταγέλαστα. Βαλών γξ, φάναι, ὠ “Ἱριστόφανες, οἴει 
ἐχφεύξεσθϑαι" ἀλλὰ πρόσεχε τὸν γοῦν χαὶ οὕτως λέγε ὡς 

ς δώσων λόγον" ἴσως μέντοι, ἂν δόξῃ. μοι; ἀφήσω σε. 
Καὶ μέν, ὦ Ἐρυξέμαχε, εἰττεῖν τὸν “ριστοφάνη, ἄλλῃ 

γέ πῃ ἐν νῷ ἔχω λέγειν, ἢ ἧ σύ τε καὶ Παυσανίας εἶχτέ- 25 
την. ἐμοὶ γὰρ δοχοῦσιν ἄνϑρωποι :ταγτάπασι τὴν τοῦ 
ἔρωτος δύναμιν οὐχ ἡσϑῆσϑαι, ἐπεὶ αἰσϑανόμενοέ γε 
μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ χατασχευάσαι χαὶ βωμούς, καὶ 
ϑυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων οὐδὲν 
γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον πάντων μάλ ἰστὰ γίγνεσθαι. 30 

Ὦ ἔστι γὰρ ϑεῶν φιλ ανϑρωπότατος, ἐπίχουρός τε ὧν τῶν (ἔ του 8) 
ἀνϑρώπων χαὶ ἰατρὸς τούτων, ὧν ἰαϑέντων μεγίστη εὑ- 
δαιμονία ἂν τῷ ἀνϑρωπείῳ γένει εἴη. ἐγὼ οὖν πειράσο- 

᾿ἡὴ 
Ὁ 

(Π. ΠΕ 8) 

Ι δυναμένους Β, 6χ δυνάμενος ἴδοϊξ ΤΊ; δυναμένοις ΘΙΟΡ ΔΘ | 
φίλους εἶναι καὶ ΒΤ: φίλοις εἶναι καὶ ϑίοΡαιιδ, φίλους εἶναι ἈὔοΚοτί 
2 ἡμῶν ϑεοῖς ἀεϊανι. 56 πη οο αὐτῇ Β, 5684 ῃ ἴῃ τὰ. [ ὥστέ με 
ΒΤ: ὥστ᾽ ἐμὲ ΒΕΚΚΕΥ 12 ὠγαϑὲ φάναι ἀριστόφανες Τ: ὠγαϑὲ 
φᾶναι (φάναι Ὁ) ὠγα[ϑὲ ἀριστόφανες Β, ὦ ᾽γαϑέ, φάναι, ΘΑ.ΡΡΕ 
18 μὲ ΒΤ; γε Βαάμδγη 19 ῥηθήσεσθαι ἜἘῚ ἡτ]τηϑήσεσϑαι Β, 5ε4 
τ Θχίγα νθύβαμῃ (ἤδη ῥηθήσεσθαι Ἀδίρ) 25 ἢ. Β, Ὁ το ὅν: 
ϑροώποι ΒΕΚΚοΥΙ; ἄνϑρωποι ΒΊ, οὗ ἀνϑρωποι ΝΊΠΑΟΌ. 500Ρρ]. 7 
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μαι ὑμῖν εἰσηγήσασϑαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὑμεῖς δὲ τῶν 
ἄλλων διδάσχαλοι ἔσεσϑε. δεῖ δὲ πρῶτον ὑμᾶς μαϑεῖν 
τὴν ἀνϑρωπτίνην φύσιν καὶ τὰ ̓ παϑήματα αὑτῆς. ἢ γὰρ 
σάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ αὑτὴ ἢν; ἥπερ. γῦν, ἀλλ ἀλλοία. 
πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἣν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνϑρώττων, οὐχ 
ὥσπερ γῦν δύο, ἄρρεν χαὶ ϑῆλυ, ἀλλὰ καὶ τρίτον προσῆν 
κοιγὸν ὃν ἀμφοτέρων τούτων, οὐ γῦν ὄνομα λοιπόν, αὑτὸ 
δὲ ἠφάνισται" ἀνδρόγυνον γὰρ τότε μὲν ἣν χαὶ εἶδος καὶ 
ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τὸ ἄρρενος χαὶ ϑήλεος, 
γῦν δ᾽ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ ἐν ὀνείδει Ὁ ὄνομια χδίμεγον. ἔτεξδιτα 
ὅλον ἦν ἑχάστου τοῦ ἀνϑρώπου τὸ εἶδος στρογγύλον, γῶ- 
τον χαὶ πλευρὰς χύχλῳ ἔχον, χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχεν, 
χαὶ σχέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσίν, χαὶ πρόσωπα δύ᾽ ἐπὶ αὖ- 
χένι κυχλοτερεῖ, ὁμοῖα πεαντῃ" κεφαλὴν δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις 
τοῖς προσώποις ἐναντίοις χειμένοις μίαν, χαὶ ὦτα τέτ- 
ταρα, χαὶ αἰδοῖα δύο, καὶ τἄλλα πάντα ὡς ἀπτὸ τούτων 
ἂν τις εἴχάσειεν. ἐπορεύετο δὲ χαὶ ὀρϑὸν ὥσπερ γῦν, 
ὁποτέρωσε βουληϑείη" καὶ ὅπότε ταχὺ ὁρμήσειεν ϑεῖν, 
ὥστστερ οἱ κυβιστῶντες εἰς ὀρϑὸν τὰ σχέλη περιφερόμενοι, 
[χυβιστῶσι κύκλῳ], ὀχτὼ τότε οὖσι τοῖς μέλεσιν ἄπερει- 
δόμενοι ταχὺ ἐφέροντο χύχλῳ. ὴν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ 
γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν. ἢν τοῦ ἡλέου τὴν ἄρ- 
χὴν ἔκγονον, τὸ δὲ ϑῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέ- 
χον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ [ἤν σϑλήνη ἀμφοτέρων μετέχει" 
χδριφερῆ δὲ δὴ ἣν χαὶ αὐτὰ καὶ ἣ πορεία αὐτῶν διὰ τὸ 
τοῖς γονεῦσιν ὁμοῖα εἶναι. ἢν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ χαὶ 
τὴν ῥώμην, χαὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐχυδχδίρησαν 
δὲ τοῖς ϑεοῖς, χαὶ ὃ λέγει Ὅμηρος σύξρὶ πφιάλτου τὲ χαὶ 
Ὥτου, περὶ ἐχείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν 
ἐπειχειρεῖν “τοιεῖν, ὡς ἐπιϑησομένων τοῖς ϑεοῖς. Ὁ οὖν 
Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι ϑεοὶ ἐβουλεύοντο, ὃ τι χρὴ αὐτοὺς 

2 δεῖ --- ΗΑ ϑήλεος ἘπιΞεΡ. ρύδεραῦ. Ἔυδῆρ. 12, 1 (11 ου Ὠιπάοσε) 3 ἡ -- 
29, 4 αἰνίττεται 5ῖἴο". ἤογι]ερ. 63, 35 

2 ἔσεσϑε Β: ἔσεσϑαι Τ᾽ 4 αὐτὴ Β: αὕτη Τ, ἡ αὐτὴ Ἐπ5ΕΌΪα5 
᾿ ἀλλοία Βι: ἀλλοῖα Τ 77 οὐ ΤΌ: οὐ Β 8 τότε Ἴ, ἘΞΘΡΙα5, 
Βίοραδβδιιϑ: ἕν τότε Β το ἐν ὀνείδει ΤΊ: ενὸν εἴδει Β, ὃν ὃν εἴδει Ὁ 
18 ϑεῖν Β: ἐλϑεῖν ΓΤ 19 κυβιστῶντες ΔΡΟΒΥ. Ῥαυιβί πὶ ἴδιο: κυ- 
βιστῶντες καὶ ΒΤ 20 κυβιστῶσι κύκλῳ ἀφβ!δνι ΘααρρΡα | ὀχτὼ τότε 
Β: τότε ὀχτὼ Τ| ἀπερειδόμενοι ΤΡ: ἅπερ εἰδομεναι Β, ἐπερειδόμε- 
ψοι ίθβρμδηιιθ 23 ἀμφοτέρων Β: ἀμφότερον τ΄ 24 ὕτι --- μετέχει 
ἀβ]θνι 748 

190 

(ἢ. 2097 Ὁ) 
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ποιῆσαι, χαὶ ἠπόρουν" οὔτε γὰρ ὅπως ἀποχτείναιεν εἶχον 
χαὶ ὥσπερ τοὺς γίγαντας χεραυνώσαντες τὸ γένος ἄφα- 
νίσαιεν -- αἱ τιμαὶ γὰρ͵ ἂν" αὐτοῖς χαὶ ἱερὰ τὰ παρὰ 
τῶν ἀνϑρώπων ἠφανίζετο --- οὔτε ὕτεως ἐῷεν ἀσελγαέ- 
γειν. μόγις δὴ ὃ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι Ζοχῶ μοι, ἔφη, 
ἔχειν μηχαγήν, ὡς ἂν εἶέν τε ἄνϑρωποι χαὶ παύσαιντο 
τῆς ἀχολασίας ἰἀσϑενέστεροι γενόμενοι). γῦν μὲν γὰρ 
αὑτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕχαστον, χαὶ ἀμα μὲν ἀσϑε- 
νέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ 
σπιλείους τὸν ἀριϑμὸν γεγονέναι" χαὶ βαδιοῦνται ὀρϑοὶ 
ἐπεὶ δυοῖν σχελοῖν᾽ ἐὰν δ᾽ ἔτι δοχῶσιν ἀσελγαίνειν καὶ μὴ 
ϑέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν, πιάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα, ὥστ᾽ 
ἐφ᾽ ἑνὸς πορεύσονται σχέλους ἀσχωλίζοντες. ταῦτα εἰπὼν 
ἔτεμνε τοὺς ἀνϑρώπους δίχα. ὥσπερ οἱ τὰ δα τέμνοντες 
[καὶ] μέλλοντες ταριχεύειν [ἢ ὥσττερ τὰ ὠὰ ταῖς ϑριξίν]" 
ὅντινα δὲ τέμιοι, τὸν ̓ Ἱπόλλω ἐκέλευεν τό τε πρόσωπον 
μεταστρέφειν χαὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν τομήν, 
ἵνα ϑεώμενος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος. εἴη ὃ ἂν- 
ϑρωπος, χαὶ ττδλ ἰᾶσϑαι ἐχέλευεν. ὃ δὲ τό τε πρόσω- 
στον μετέστρεφε, καὶ συνέλχων πανταχόϑεν τὸ δέρμα ἐπὶ 
τὴν γαστέρα νῦν χαλουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλ- 
λάντια, ἕν στόμα ποιῶν ἀπέδει χατὰ μέσην τὴν γαστέρα, 
ὁ δὴ τὸν ὀμφαλὸν χαλοῦσιν. χαὶ τὰς μὲν ἄλλας ῥυτίδας 
τὰς πολλὰς ἐξελέαινε χαὶ τὰ στή ϑη διήρϑρου, ἔχων τι 
τοιοῦτον ὄργανον οἷον οἱ σχυτοτόμοι, τεερὶ τὸν χαλάποδα 

13 ταῦτα --- το ἐκέλευεν ἘπιΞε Ὁ. ῬΥΔΕΡΑΓ. ΕΥ̓ΔΠΕ,. 1ῷ, 12 (ΑΙ ος Τιπάοτέ) ἃ 
τ4 ὥσπερ --- τϑ ταριχεύειν ῬΒοξίαβ, ϑυϊάδβ | τά ἦν δὲ τρωγάλια, χάρυα, 
μυρτίδες, μέσπιλα, ἃ χαὶ ὅα καλεῖται" καὶ τοὔνομα ἔστι παρὰ Πλά- 
τωνι τοῦτο, ὡς παρ᾽ ᾿Αρχιλόχῳ ἐκεῖνο ῬοΙαχ ΥἹ 70 (247 Βεκκετ) [25 χαὶ 
καλάπους. ΕΞ τῷ Συμποσίῳ ῬοΙχ Χὶ 1:41: (43) ΒεΚΚΕΙ) 

3 γὰρ ἂν ΞοτἹρϑβὶ ςἔ. Αϑί ἴῃ νϑῦβ. 314: γὰρ ΒΤ] ἑερὰ τὰ ΒΤ: τὰ 
ἱερὰ τὰ ϑίοραθι 6 ἄνϑρωποι  οερο πη: ἄἀνϑοωποι ΒΤ γάἀσϑε- 
νέστεροι γενόμενοι ἀρϊενὶ: ΚΥΘΥΘΠΡΏΗΙ ΒΙΆτοΥ ἔ, ἃ, Ῥαγεῦ. αγτα- 
παϑίαϊνν. ΧΥΤΊ6ο τι δ᾽ ἔτι ΔΡΟΡΥ. Ν δ ςδηυ 229: δέ τιΒΤ᾽ τ2 ϑέλω- 
σιν Β, ΒίοΡαααθ: ἐθέλωσιν Τ᾿ ᾿ϑέλωσιν ΒαϊζεΥ 14 δα ἈΌΠΉΚΘη δα 
Τίηη. 189: ὦιτὰ ΒΤ 15 καὶ ἀε]ενῖς Βαάμαδγ } ἢ ὥσπερ τὰ ὠιὰ ταῖς 
ϑοιξίν Β: ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ὠιὰ ταῖς ϑριξίν Τ, Θίοθδειι, ἢ ἢ ὥσπερ οὗ 
τὰ ὠὰ ταῖς ϑριξὶ διαιροῦντες Τοῦρ επηεπά. τὴ 54. ΠΙ 188, νεῦρα 
ἀδβ]ανι 50. ἀεπῆδπη (τέμνοντες καὶ εἴ ἢ ὥσπερ --- ϑριξίν ἀε]ονῖς 1 Ξο εἴ 
Κυθυθηθῦ }}}) τ6 ἐκέλευεν τὸ Β, ἐκελεύετο ψοΙαῖς θ 17 καὶ τὸ τοῦ 
αὐχένος ἡμισυ ΒΤ: ἀεϊενι ΘΔΌΡΡΟ, κατὰ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ ψετ- 
ΤΊ ΓΘ η ῬΙαί. ϑῖαα, κε τδ αὐτοῦ Τ: αὐτοῦ Β 2:1 σύσπαστα Ύ: 
συ λλοντα Β 23 τὸν ἀε]ενι ΗΟΠΊΠΊΘΙ 
24 ἀρρβξο μόςς " 3:- ὄργανον ἄρ ανιῖ υευζου ΡΙοίίη. ἄς ρυ]ς τ. 
525 | καλάποδα Τ, Ῥο]υχ; καλόποδα Β 
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λεαίνοντες τὰς τῶν σχυτῶν ῥυτίδας" ὀλίγας δὲ κατέλιπε, 
τὰς περὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλόν, “μνημεῖον 
εἶναι τοῦ παλαιοῦ πάϑους. ἐπειδὴ οὖν ἣ φύσις δίχα (208) 
ἐσμήϑη, ποϑοῦν ἕχαστον τὸ ἥμισυ τῷ αὑτοῦ ξυνεῖναι, 
χαὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας χαὶ συμττλεχόμενοι ἀλλή- 
λοις, ἐπιϑυμοῦντες συμφῦναι, ἀτιέϑνῃσχον ὑττὸ λιμοῦ καὶ 
τῆς ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων 
χσοιεῖν. χαὶ διητότε τι ἀπττοϑάνοι τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ λει- 
φϑείη, τὸ λειφϑὲν ἄλλο ἐζήτει χαὶ συνετιλέχετο, εἴτε γυ- 
γαιχὸς τῆς ὅλης ἐντύχοι ἡμέσει, ὁ δὴ νῦν γυναῖχα καλοῦ- 
μὲν, εἴν ἀνδρός" χαὶ οὕτως ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ ὃ 
Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν πορίζεται, καὶ μετατίϑησιν αὐτῶν 
τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρόσϑεν᾽ τέως γὰρ χαὶ ταῦτα ἐχτὸς 
εἶχον, χαὶ ἐγέννων καὶ ἔτικτον οὐχ εἰς ἀλλήλους ἀλλ᾽ εἰς 
γῆν, ὥσττερ οἵ τέττιγες. “μετέϑηχέ τὲ οὐν οὕτως αὖ εἰς 
τὸ πρόσϑεν χαὶ διὰ τούτων τὴν γέννησιν ἔν ἀλλήλοις 
ἐποίησεν [διὰ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ ϑήλει] τῶνδε ἕνεχα, ἵνα 
ἐν τῇ συμτυλοχῇ ὃ ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι, γεγγῷεν 
χαὶ γίγνοιτο γένος, ἅμα δ᾽ εἰ χαὶ ἄρρην ἄρρενι, πλησμονὴ 
γοῦν γίγνοιτο τῆς συνουσίας χαὶ διαπαύοιντο καὶ ἐπὶ τὰ 
ἔργα τρέποιντο χαὶ τοῦ ἄλλου βίου ὀττιμελοῖντο. ἔστι δὴ 
οὖν ἔχ τόσου ὃ ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνϑρώποις 

χαὶ τῆς ἀρχαίας φύσεως συναγωγεὺς χαὶ ἐχτιχε: ρῶν ποιῆ- 
σαι ἕν ἔχ δυοῖν χαὶ ἰάσασϑαι τὴν φύσιν τὴν ἀνϑρωπένην. 
Ἕχαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε τε- 

3 ἐπειδὴ --- 6 συμφῦναι Ῥυίϑοῖαπι. ΚΧΥ͂ΙΙ το (ἸΙ 187 ΗΕ ετ(2) 

2 ἢ φύσις αὐτῶν νεΕ] ἡ φύσις ἡμῶν Αϑδὲ 4 ποϑοῦν ἕκαστον τὸ 
ἥμισυ τῷ αὐτοῦ ξυνεῖναι  ΟΘΡΘΙΗ: ποϑουν (510) ἕκαστον τὸ ἥμισυ 
τὸ αὐτοῦ (51ς) ξυνεῖναι Β, ποϑοῦν ἕκαστον τὸ ἡμισὺ (510) τὸ αὑτοῦ 
ξυνήει Τ, ϑίοραξιαδ, Ῥυιἠδβοίδηιι, ἐπόϑουν ἕκαστον τὸ ἥμισυ τῷ αὑτοῦ 
ξυνεῖναι ὕύδεπει, ἐπόϑουν ἕκαστοι τῷ ἡμίσει τῷ αὑτοῦ ξυνεῖναι Ψει- 
τα  ἤγεη ῬΙαί. δίαπα, 71, ποϑοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ τὸ αὑτοῦ Βείρ 
6 λιμοῦ Β: τοῦ λιμοῦ Ἴ, ΒιοΡδθιιβ ὃ τὸ δὲ ΤΡ: τόδε Β 15 τὸ 
ΒΤ: δὲ Α5ι|[ αὖ εἰς τὸ πρόσϑεν ΒΟΙΙ͂ΡΒΙ: αὐτῶν (αυτῶν Β) εἰς τὸ 
πρόσϑεν ΒΤ, ἀοἰθν! [ΙΔ μη, αὐτὰ εἰς τὸ πρόσϑεν ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΙΒ᾽ Πα] Πἢ 
1810, αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρόσϑεν ΘίαρΠαηαδ, εἰς τὸ πρόσϑεν 
Καοκαοσγί 16 γέννησιν Ψεγ Θἤγθη Ρ]αΐ, πα. 71: γένεσιν ΒΤ' 
τη διὰ --- ϑήλει ἀεἸανὶῖ Ιὰ ῃη 19 γίγνοιτο γένος ὕϑδεποτ: γίγνοιτο 
τὸ γένος ΒΊ, 564 γ δηΐε ὦ εχ τ Τ, σῶν γίγνοιτο νΕ] ροίπι5 ἔτε 
γίγνοιτο Βὐοίκοτι, γίγνοιτο γόνος ΗοητΊΕΙ, γίγνοιτο τόκος Ν᾿ ΟΥΤΩΘἢ- 
Τ6η 729 σώζοιτο τὸ γένος Θ.Ι56ΤΉ1Π] ΡΗ11Ο]. ΑἩΖ. ΝΤῚ 413 ἱ ἀρρην ΒΤ: 
ἄρρεν ΔΡΟΡΥ. (ΟἸΒΠ]Πἰδηῖπη τος 22 ἀνϑρώποις, καὶ ἀϊδείηχιε Νος- 
ΒΘ] 6Ρ. οὔ. 8 25 οὖν ΒΤ: γοῦν [756 ΠΕΥ 
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τμημένος ὥσπερ αἵ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο. ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ 
αὑτοῦ ἕχαστος ξύμιβολον. ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ 
χοινοῦ τιῆμαά εἰσιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐχαλεῖτο, φι- 
λογύναιχές τέ εἰσὶ χαὶ οἱ πολλοὶ τῶν μοιχῶν ἔχ τούτου 
τοῦ γένους γεγόνασιν, χαὶ ὅσαι αὖ γυναῖχες φίλανδροί τε 
χαὶ μοιχεύτριαι [ἔχ τούτου τοῦ γένους γίγνονται]. ὅσαι 
δὲ τῶν γυναιχῶν γυναιχὸς τμῆμά εἶσιν, οὐ πάνυ αὗται 
τοῖς ἀνδράσι τὸν νοῦν προσέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς 
τὰς γυναῖχας τετραμμέναι εἰσίν, χαὶ αἱ ἑταιρίστριαι ἐχ 
τούτου τοῦ γένους γίγνονται. ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά 
εἰσι, τὰ ἄρρενα διώχουσι, χαὶ ἕως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, 
ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας χαὶ 

, , , - 3 
192 χαίρουσι συγχαταχξέμενοι χαὶ συμτετελεγμένοι τοῖς ἂν- 

([. 2ο8 Ὁ) 

δράσιν, χαί εἰσιν οὗτοι , οἱ" βέλτιστοι τῶν παίδων χαὶ 
,ὕὔ σα“ 7, 

μειραχίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δή 
Ξ ᾿ 2 ΓΝ 

τινες αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι" οὗ γὰρ ὑπ 
2 " , -» - 3η..Ν.3 ΄ 2 

ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν, ἀλλ ὑπὸ ϑάρρους χαὶ ἂν- 
΄ ,ὔ -» 3 “ὦ 2 ΄, 

δρείας χαὶ ἀρρενωτπίας, τὸ ὁμοῖον αὑτοῖς ἀσπαζόμενοι. 
,ὕ Ἁ ’ 3 ,ὔ ΄ ,ὔ 

μέγα δὲ τεχμήριον" χαὶ γὰρ τελεωϑέντες μόνοι ἀποβαί- 
2 Ν 3 2 ς -» ΕΝ Ἁ ν 

γουσιν εἰς τὰ πολιτιχὰ ἄνδρες οἱ τοιοῦτοι. ἐπειδὰν δὲ 
ἀνδρωϑῶσι, παιδεραστοῦσι χαὶ πρὸς γάμους χαὶ παιδο- 

,ὔ 2 ᾽, -" ς - ,ὔ 

χοιίας οὐ προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει ἀλλ ὑπὸ τοῦ νό- 
Ἃ ΄, 3 Ὶ2 23. μ Ἄ - 3. ἘΝ , 

μου ἀναγχάζονται). ἀλλ ἐξαρχεῖ αὑτοῖς μετ ἀλλήλων χα- 
- Ἂ , , Ξ » 

ταζῆν ἀγάμοις. πάντως μὲν οὖν ὃ τοιοῦτος πιαιδεραστής 
τὲ χαὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ ξυγγενὲς ἀσπαζόμενος. 
“ 3 “ , -" - ᾿ ς ὅταν μὲν χαὶ αὐτῷ ἐχείνῳ ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει χαὶ ὃ 

έ - ’ὔ ,ὔ 

παιδεραστὴς χαὶ ἄλλος ττᾶς, τότε χαὶ ϑαυμαστὰ ἐχτελήτ- 
, Χ 2 ,ὕ 

τονται φιλίᾳ τε χαὶ οἰχειότητι χαὶ ἔρωτι, οὐχ ἐϑέλοντες, 
ΑΞ, ’ 3. , 7 ΕῚ Ν ’ὔ 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ σμιχρὸν χρό- 
᾿ τ - ΡῚ ας αὶ ,ὔ Χ , [ᾳ , 

γον. χαὶ οἱ διατελοῦντες μὲτ ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί 
. 2. 92 Χ Π ἘΡ [4 , 9 εἰσιν, οἱ οὐδ᾽ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν ὁ τι βούλονται σφίσι παρ 

Σ 7 ὔ Ω 9 ᾿ ᾿ ὃχ ᾽ Σ » 2 3 ᾿- 

ἀλλήλων γίγνεσϑαι. οὐδὲ γὰρ ἂν δόξειεν τοῦτ᾽ εἶναι ἢ 

2 ἕκαστος Τ: ἕκαστον Β, ϑίοραριια 6 ἐκ --- γίγνονται Δα ἀ101- 
ἰανὶ ΗἩοΙΠ16], ἀδ]ονι Βαάμαη 8 τὸν ροϑβίξα δα. Τ᾽ ο καὲ α 
-- γίγνονται ἀεἸονὶς Νοαρο]η τι ἕως Αϑί: τέως ΒῚ 12 ἄρρενος 
ΒΤ: ἄρρενες ἄρρενος Βαϑί Καί. Ν᾽ ΕΥ5. 126 14 οἱ βέλτιστοι Ἡοτη- 
ΤΩ6]:; βέλτιστοι ΒΤ 22 φύσει --- ἀναγκάζονται ἀο]ανὶ Ηὰρ | ἀλλ᾽ 
- ἀναγκάζονται ἀφΙανὶ ἢ 2426 μὲν 5ΟΥΡΒ51: μὲν οὖν ΒΤ, μέντοι 
ΘΔῸΡΡΕ 27 ϑαυμαστὰ ΒΤ: ϑαυμαστότατ᾽ ΒεαάπαΙη | ἐκπλήττονται 
Τ: ἐκπλήττοντα Β 32 οὐδὲ ΕΧ ΕΙΠ6Πη4. ΔΡΟΡΤ. ῬΑΓΙΒΙ ΠΌΤ 1812: 
οὐδὲν ΒΊ, οὐδενὶ Θίοραβριιϑ 
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τῶν ἀφροδισίων συνουσία, ὡς ἄρα τούτου ἕνεχα ἕτερος 
ἑτέρῳ χαίρει ξυνὼν οὕτως ἐϊτὶ μεγάλης σπουδῆς" ἀλλ 
ἄλλο τε βουλομένη ἑκατέρου ἡ ψυχὴ δήλη ἐστίν, ὃ οὐ δύ- 
γαται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται ὃ βούλεται, χαὶ αἰνίττεται. 
χαὶ εἰ αὐτοῖς ἕν τῷ αὐτῷ χαταχειμένοις ἐπιστὰς ὃ Ἥφαι- 
στος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο" τί ἔσϑ' ὃ βούλεσϑε, ὦ 
ἄνϑρωποι, ὑμῖν παρ ἀλλήλων γενέσθαι; καὶ δὲ ἀποροῦν- 
τας αὑτοὺς πάλιν ἔροιτο ἀρὰ γε τοῦδε ἐπιϑυμεῖτε, ἐν 
τῷ αὐτῷ γενέσϑαι ὅ τι μάλιστα ἀλλήλοις, ὥστε χαὶ νύχτα 
χαὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων; εἰ γὰρ τούτου 
ἐπιϑυμεῖτε, ϑέλω ὑμᾶς συντῆξαι χαὶ συμφυσῆσαι εἰς 
τὸ αὐτό, ὥστε δύ᾽ ὄντας ἕνα γεγονέναι χαὶ ἕως τ᾽ ἂν 
ζῆτε, ὡς ἕγα ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους ζῆν, χαὶ ἐπειδὰν 
ἀπτοϑάνητξ, ἐχεῖ αὖ ἐν “Ἅιδου ἀντὶ δυοῖν ἕνα εἶναι κοινῇ 
τεϑνεῶτε' ἀλλ ὁρᾶτε εἰ τούτου ἔρᾶτε χαὶ ξξαρχεῖ ὑμῖν 
ἂν τούτου τύχητε᾽ ταῦτ ἀχούσας ἴσμεν ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς 
ἐξαρνηϑείη οὐδ᾽ ἄλλο τι ἂν φανείη βουλόμενος, ἀλλ 
ἀτεχνῶς οἷοιτ᾽ ἂν ἀχηχοέναι τοῦτο ὃ πάλαι ἄρα ἐπεϑύ- 
μιδι, συνελϑὼν χαὶ συνταχεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐχ δυοῖν εἷς 
γενέσϑαι. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι ἢ ἀρχαία φύσις 
ἡμῶν ἣν αὕτη χαὶ ἥμεν ὅλοι" τοῦ ὅλου οὐν τῇ ἐπιϑυμίᾳ 
χαὶ διώξει ἔρως ὄνομα. χαὶ πρὸ τοῦ, ὥσττερ λέγω, ἕγ 
ἤμεν" νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν Δ. ἢ ἡ νὴ: ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, 
καϑάπερ -ἠρχάδες ὑπτὸ “Ἰαχεδαιμονίων. φόβος οὖν ἔστιν, 
ἐὰν μὴ χόσμιοι ὠμεὲν πρὸς τοὺς ϑεούς, ὅ ὅπως αι χαὶ αὐ- 
ϑις διασχισϑησόμεϑα, χαὶ πυερίιμεν ἔχοντες ὥστστερ οἱ ἐν 
ταῖς στήλαις χατὰ γραφὴν ἐκτετυπωμένοι, διαπτεπρισμέ- 
γοι χατὰ τὰς δῖνας, γεγονότες ὥσπερ λίσπαι. ἀλλὰ τού- 
τῶν ἕνεχα ττάντ᾽ ἄνδρα χρὴ ἅτταντι τταραχελεύεσϑαι εὖ- 
σεβεῖν περὶ ϑεούς, ἵνα τὰ μὲν ἐχφύγωμεν, τῶν δὲ τύχω- 

2 χαίρει ΤΊ: χαίρειν Β τι ϑέλω Β: ἐθέλω Τὸ] συμιφυσῆσαι ΒΤ, 
566 ἐ 1ἢ ΓΆ5. Ὁ): συμφῦσαι πὲ ι2 ζῆτε αὐὲ ΤΌ: ζητήσεως Β τῇ ἀλλό 
τι Β, ἄλλο ὅτι Τ᾽ 18 ἀτεχνῶς ΤΌ: ἀτεχνῶς (5ϑ1ης δοσρηΐι) Β | τοῦτο 
ὃ ὃ ΒΤ: τοῦ οὗ ΒΔΑΠδη 20 τοῦτο γάρ ΒΤ: τούτου γάρ ἘἸςΪΠιι5, 
τούτου ἀρ᾽ Ἐς Α. ΝΟ 23 διῳκίσϑημεν ΒΤ; διεσχίσϑημεν (οΥ- 
ΔΙ 5 24 ὑπὸ ΒΤ; ἀπὸ ἩἨΟΠΊΠΊΕΙ 26 διασχισϑησόμεϑα ΤΙ: 
διασχησϑησώμεϑα Β ) περίιμεν ΒΤ: περιίωμεν το 6ῃ5 Ὁ 27 κατὰ 
γραφὴν ἈύΠΉΚΟ6η ΤΊπ. 175: καταγραφὴν ΒΊ, α. ΗεΥπηΔηη Ορτ5ο. Ν 
214, καταγραφῇ ΘΟΠΠΟΙΑΟΥ | διαπεπρισμένοι ΤΊ: διαπεσρησμένοι Β 
28 κατὰ --- γεγονότες ἀρ]ανς 76 ῃπ| ὁῖνας ΤΌ: δίνας Β 29 ἅπαντε 
Η γβοῃῖρ : ἅπαντα ΒΤ 
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μεν" ὧν ὃ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν χαὶ στρατηγός. ᾧ μηδεὶς 
ἐναντία πραττέτω" πράττει δ᾽ ἐναντία, ὅστις ϑεοῖς ἀπε- 
χϑάνεται᾽ φίλοι γὰρ γενόμενοι χαὶ ἐψεν μηδέ: τῷ ϑεῷ 
ἐξευρήσομέν τε χαὶ ἐντευξόμεϑα τοῖς παιδιχοῖς τοῖς 
ἡμετέροις αὐτῶν, ὃ τῶν νῦν ὁλ ίγοι ποιοῦσι. χαὶ μή μοι 
ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος χωμῳδῶν τὸν λόγον, ὡς Παυσανίαν 

ς χαὶ “4γάϑωνα λέγω" ἴσως μὲν γὰρ χαὶ οὗτοι τούτων τυγ- 

χάγουσιν ὄντες χαὶ εἰσὶν “ἀμφότεροι τὴν φύσιν ἄρρενες" 
λέγω δὲ οὖν ἔγωγε καϑ' ἁπάντων χαὶ ἀνᾶνει χαὶ γυναι- 
χῶν, ὅτι οὕτως ἂν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοιτο, εἶ τὸ 
ἐχτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα χαὶ τῶν παιδιχῶν τῶν αὑτοῦ 
ἕχαστος τύχοι εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελϑὼν φύσιν. εἰ δὲ 
τοῦτο ἄριστον, ἀναγχαῖον χαὶ τῶν νῦν παρόντων τὸ τού- 
του ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ παιδιχῶν τυ- 
χεῖν χατὰ νοῦν αὐτῷ πεφυχότων" οὗ δὴ τὸν αἴτιον ϑεὸν τῷ 

Ὁ ὑμγοῦντες διχαίως ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν τε τῷ πα- 
ρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἷς τὸ οἰχεῖον ἄγων, χαὶ εἰς 
τὸ ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡ ἡμῶν παρεχομές- 
γων πρὸς ϑεοὺς εὐσέβειαν, χαταστήσας ἢ "μᾶς εἰς τὴν ἀρ- 
χαίαν φύσιν χαὶ ἰασάμενος μαχαρίους χαὶ εὐδαίμονας 20 
σοιῆσαι. 

ΕΒΈΡΕ ἔφη, Ἐρυξίμαχε, ὃ ἐμὸς λόγος ἐστὶ περὶ 
Ἔρωτος, ἀλλοῖος ἢ ὃ σός. ὥσπερ οὖν ἐδεῦύ ,ϑην σου, μὴ 
χωμῳδήσῃς αὐτόν, ἵνα χαὶ τῶν λοιπῶν ἀχούσωμεν τί 

Ἑ ἕχαστος ἐρεῖ, μᾶλλον δὲ τί ἑχάτερος" “2γάϑων γὰρ καὶ 25 
Σωχράτης λοιποί. 

““λλὰ πείσομαί σοι, ἔφη φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον" χαὶ 
γάρ μοι ὃ λόγος ἡδέως ἐρρήϑη. καὶ εἰ μὴ ξυνήδη Σω- 
κράτει. τε χαὶ “4γάϑωνι δεινοῖς οὖσι περὶ τὰ ἐρωτιχά, 
πάνυ ἂν ἐφοβούμην, μὴ ἄπορ σωσι λόγων διὰ τὸ πολλὰ 30 
χαὶ παντοδαπὰ εἰρῆσϑαι" νῦν δὲ ὅμως ϑαρρῶ. τὸν οὖν 

194 Σωχράτη εἰπεῖν Καλῶς γὰρ αὐτὸς ἠγώνισαι, ὦ Ἐρυξί- 

ἐν δὴ) 

1 ὧν ΕΧ ΕΠι6η4, Δρορυ. Ναί οδηιμη 229, ίθρμδημδ: ὡς ΒΤ 
2 πράττει --- ἀπεχϑάνεται ἀε]δον!ῖ ΙΔ Πη 5 ὃ --- ποιοῦσε ἀε]ενῖξ 
α. Δ. ΗΠγβοῃῖρ | μοι Β:μου Τ᾽ 77 καὶ ροβῖ γὰρ ἀεφΙενιί Ε᾿. Δ. Ἄν ΟΙΓ 
8 ἄρρενες ΒΤ; ἄρρενος Βαβί Κιιί. Ψ ΕΓ5. 54, ἄρρενος ἑνός ΟΥ̓Δ] 
ΙΞοοῦ. ἀβ Ρειτησί: Ῥ-. 330 12 ἀπελθὼν ΒΤ : ἐπανελϑὼν ΜΕΉΪΕΓ 
δα Χεμορῆ. σοηνῖν. 89 14 τοῦτο ΤΌ: τοῦτον Β 16 Ἔρωτα 
ἀοθ]ανιὶ νοσαρε]η | ἔν τε Τ: ἐν Β 18 ἡμῶν --- εὐσέβειαν ἀφ]ονῖξ 
ΨοΑρο 21 ποιῆσαι ΒΤ: ποιήσειν Ἡ]ἸΓΒΟΗΪΕ; 23 ἀλλ ᾿οἵος Β 
28 σωκράτει Β: σωκράτῃ Τ' 30 ἀπορήσωσι ΤῸ: ἀπορήσω Β 
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μαχε" εἰ δὲ γένοιο οὗ νῦν ἐγώ εἶμι, μᾶλλον δὲ οὗ ἴσως ({.52095) 
ἔσομαι, ἐπειδὰν καὶ “γάϑων εἴστῃ, εὖ μάλ ἂν φοβοῖο χαὶ 
ἐν παντὶ εἴης, ὥσττερ ἐγὼ γῦν. Φαρμάττειν βούλει με, 
ὠ Σώκρατες, εἰχτεῖν τὸν ᾿1γάϑωνα, ἵνα ϑορυβηϑῶ διὰ τὸ 

5 οἴεσϑαι τὸ ϑέατρον προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν ὡς εὖ 
ἐροῦντος ἐμοῦ. Ἑπιλήσμων μεντᾶν δἴην, ὦ “γάϑων, εἷ-- 

χεῖν τὸν Σωχράτη, εἰ ἰδὼν τὴν σὴν ἀνδρείαν χαὶ μεγα- Β 
((1ο2}) λοφροσύνην ἀναβαίνοντος ἐπὶ τὸν ὀχρίβαντα μετὰ τῶν 

ὑποχριτῶν, χαὶ βλέψαντος ἐναντία τοσούτῳ ϑεάτρῳ, μέλ-- 
το λοντὸος ἐπιδείξεσθαι σαυτοῦ λόγους, καὶ οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν 

ἐκπιλαγέντος, γῦν οἰηϑείην σὲ ϑορυβηϑήσεσϑαι ἕγεχα 
ἡμῶν ὀλίγων ἀνϑρώπων. Τί δέ, ὦ Σώχρατες; τὸν “4γά- 

ϑωνα φάναι, οὐ δή πού μὲ οὕτω ϑεάτρου μεστὸν ἡγεῖ, 
ὥστε χαὶ ἀγνοεῖν, ὅτι νοῦν ἔχοντι ὀλέγοι ἐ ἔμφρονες πολ- 

15. λῶν ἀφρόνων φοβερώτεροι; Οὐ μεντἂν χαλῶς ποιοίην, ( 
φάναι, ὠ “4γάϑων, περὶ σοῦ τι ἐγὼ ἄγροιχον δοξάξων᾽ 
ἀλλ᾽ εὖ οἶδα, ὅτι εἴ τισιν ἐντύχοις οὺς ἡγοῖο σοφούς, 
μᾶλλον ὁ ἂν αὐτῶν φροντίζοις ἢ ἢ τῶν πολλῶν" ἀλλὰ μὴ οὐχ 
οὗτοι ἡμεῖς ὦμεν" ἡμεῖς μὲν γὰρ χαὶ ἔχεῖ παρῆμεν καὶ 

20 ἦμεν τῶν πολλῶν" εἰ δὲ ἄλλοις ὲ ἐντύχοις σοφοῖς, τάχ ἂν 

αἰσχύνοιο αὐτούς, εἴ τι [ἴσως οἴοιο αἰσχρὸν [ὃν] ποιεῖν" Ὁ 
ἢ πῶς λέγεις; “4ληϑῆ λέγεις, φάναι. Τοὺς δὲ πολλοὺς 
οὐχ ἂν αἰσχύνοιο, εἴ τι οἴοιο αἰσχρὸν ποιεῖν; χαὶ τὸν 
Φαῖδρον ἔφη ὑπολαβόντα εἰπεῖν Ὦ φίλε ᾿“γάϑων, ξὰν 

25 ἀποχρίνῃ Σωχράτει, οὐδὲν ἔτι διοίσει αὐτῷ ὅπῃοῦν τῶν 
ἐνθάδε ὅτιοῦν γίγνεσθαι, ἐὰν μόνον ἔχῃ ὅτῳ διαλέγηται, 
ἄλλως τε χαὶ χαλῷ. ἐγὼ δὲ ἡδέως μὲν ἀχούω Σωχράτους 
διαλεγομένου, ἀναγκαῖον δέ μοι ἐπιεμεληϑῆναι τοῦ ἐγκω- 
μίου τῷ Ἔρωτι χαὶ ἀποδέξασϑαι σαρ᾽ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν 

320 τὸν λόγον᾽ ἀποδοὺς οὖν ἑχάτερος τῷ ϑεῷ οὕτως ἤδη 

διαλεγέσϑω. ᾿4λλὰ καλῶς λέγεις, ὦ Φαῖδρε, φάναι τὸν Ἐ: 

1 οὗ ΤΌ: ου (510) Β [ οὗ ἔσως 5Ξογρ5ὶ: ἔσως οὗ ΤΡ, ὁ ἴσως ου Β, 
οὗ Τα, Μ. δοβηάς πεῖ, Μα5. ΧΧΝῚΙ 481 2 εὖ μάλ᾽ ΗἸΥΒΟΠΙρ: 
εὖ καὶ μάλ ΒΥ, καὶ μάλ᾽ εξ ἤγοη Ρ]αί. ϑιυά. 74, εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι καὶ 
μάλ᾽ Μ. Θομτηας 8 ὀκρίβαντα Ὅ: ἀκριβαντα Β, ὀκριβάντα Τ, 
ἀκρίβαντα Ὁ το ἐπιδείξεσθϑαι Β: ἐπιδείξασϑαι Τ᾽ τι ϑιρρωβηϑιῖε 
σεσϑαι Β: ϑορυβήσεσθαι Τ᾽ τὮῈ δὲ Β: δαὶ Τ᾽ 20 ἄλλοις ΒΤ: ἀλλ᾽ 
Βεαάπαπὶ 21 εἴ τι βουϊρϑὶ: εἴ τε ἴσως ΒΊ, εἴ τέ πως [756 ΠΕΥ| αἰσχρὸν 
Ἐν, Α. ΨοΙ, Αϑβί: αἰσχρὸν ὃν ΒΤ (ἴσως ὃν Ἠΐς δἀδοχρίαμη ἔπ1556 
νἱἀθίασ) ᾿ 23 οἴοιο ΤΌ: οἴοιτο Β 25 σωκράτει 6ΘΧ σωκράτη ἴξοϊ Τ' 
26 γίγνεσϑαι ΒΤ; γίγνεται Μαάν!ρν δἄνεῖδβ. 1 396 
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“γάϑωνα, χαὶ οὐδέν με χωλύει λέγειν" Σωχράτει γὰρ καὶ 
αὖϑις ἔσται πολλάχις διαλέγεσϑαι. 

Ἐγὼ δὲ δὴ βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν ὡς χρή μὲ 
εἰχτεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. δοχοῦσι γάρ μοι πάντες οἵ πρό- 
σϑεν εἰρηχότες οὐ τὸν ϑεὸν ἐγκωμιάζειν, ἀλλὰ τοὺς ἂγ- 5 
ϑρώπους εὐδαιμογίζειν τῶν ἀγαϑῶν ὧν ὃ ϑεὸς αὑτοῖς 

195 αἴτιος" ὑποῖος δέ τις αὐτὸς ὧν ταῦτα ἐδωρήσατο, οὐδεὶς 
εἴρηχεν. εἷς δὲ τρόττοος ὀρϑὸς παντὸς ἐπαίνου περὶ παν- 

(2108) τός, λόγῳ διελθεῖν, οἷος οἵων αἴτιος ὧν τυγχάνει περὶ 
οὗ ἂν ὃ λόγος ἢ. οὕτω δὴ τὸν Ἔρωτα χαὶ ἡμᾶς δίκαιον τὸ 
ἐπαινέσαι πρῶτον αὐτὸν οἷός ἔστιν, ἔπειτα τὰς δόσεις. 
φημὶ οὖν ἐγὼ πάντων ϑεῶν εὐδαιμόνων ὄντων Ἔρωτα, 
εἰ ϑέμις χαὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν, εὐδαιμονέστατον εἶναι 
αὐτῶν, κάλλιστον ὄντα χαὶ ἄριστον. ἔστι δὲ χάλλιστος 
ὧν τοιόσδε. πρῶτον μὲν νεώτατος ϑεῶν, ὦ Φαῖδρε. μέγα τῇ 

Β δὲ τεχμήριον τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ 
γῆρας, ταχὺ ὃν δῆλον οτι᾿ ϑᾶττον γοῦν τοῦ δέοντος ἡμῖν 
προσέρχεται. ὃ δὴ πέφυχεν Ἔρως μισεῖν χαὶ οὐδ᾽ ἐντὸς 
πολλοῦ πλησιάζειν. μετὰ δὲ νέων ἀεὶ ξύνεστέ τε καὶ 
ἔστιν νέος ̓" ὃ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς δμοῖον 20 
δμοίῳ ἀεὶ πελάζει. ἐγὼ δὲ Φαίδρῳ πολλὰ ἄλλα ὅμολο- 
γῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ 

Γ ἀρχαιοτερός ἔστιν. ἀλλὰ φημὶ γεώτατον αὑτὸν εἶναι ϑεῶν 
χαὶ ἀεὶ νέον, τὰ δὲ παλαιὰ πράγματα περὶ ϑεούς, ἃ 
Ἡσίοδος καὶ Παρμενίδης λέγουσιν, Τνάγχῃ καὶ οὐκ Ἔρωτι 25 
γεγονέναι, εἰ ἐχεῖνοι ἀληϑῆ ἔλεγον" οὐ γὰρ ἂν ἐχτομαὶ 
οὐδὲ δεσμοὶ ἀλλήλων ἐγίγνοντο χαὶ ἄλλα πολλὰ καὶ βίαια, 
εἰ Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ φιλία χαὶ εἰρήνη, ὥσπερ γῦν, 
ἐξ οὗ Ἔρως τῶν ϑξ ἧν βασιλεύει. νέος μὲν οὖν ἔστι, πρὸς 

12 φημὶ --- 36, 4 νόη μα 8100. βογ]ερ. 63, 36 

4 εἰπεῖν ἔπειτα εἰπεῖν ΒΤ: ἐπαινεῖν, ἔπειτ᾽ ἐπαινεῖν ἩΠΥΒΟΠῖρ᾽ 
8 ὀρϑὸς οτη. Τ, ἰπῃ τηᾶτρ. δα, ἐ [ παντὸς αηΐα ἐπαίνου οτὴ. ΒΑΘΒδΙη 
9 οἷς οἴων εχ επηθηά. Τ; οἷος ὧν ΒΤ, οἷος ὅσων Βαϊζοτ, οἷος ὧν ὅσων 
Ψοαρε]η οἷος ὧν Ἀρτρ (οἷος αὐτὸς ὧν τυγχάνει Βδάμδτη) 17 ταχὺ 
-- προσέρχεται ἀεδϊονῖς Ηδαβάςδ σρεο. οτἱΐ. 62 [ ὃν Β: οὐν Τ᾽ τ8 ἔρως 
ΤΡ: ἔρωτος Β [| οὐδ᾽ ἐντὸς ϑίορθαριπ;: οὐ δόντος Β, οὐδ᾽ ὄντος Τ' 
19 πλησιάζειν Τ, ϑίορθαξραβ: πλησιάζει Β 20 ἔστιν νέος βδυρρΡε: 
ἐστιν Β, ΠΟΙΏΡ ΘΠ αΐατη Τ, ἕπεται ΑΝ ΙΠΟΚΟΙμΔπη (ξύνεστιν" ἔστε γὰρ 

παλιὸ λόγος εὖ ἔχων ΒΔΔΒδτη) 22 ἰαπέτου Β 24 πράγματα Ἴ, 
ΒίοΡδθιαβ: γράμματα Β 25 παρμενίδης Τὶ, ΥΘΟΘΠ5 Ὁ: βαλεῖν θὲ 
Β, Ἐπιμενίδης Αϑι 
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δὲ τῷ νέῳ ἁπαλός" ποιητοῦ δ᾽ ἔστιν ἐνδεὴς οἷος ἣν Ὅμη-- Ὁ 
ρος, πρὸς τὸ ἐπιδεῖξαι ϑεοῦ ἁπαλότητα. Ὅμηρος γὰρ 
την ϑεόν τέ φησιν εἶναι καὶ ἁπαλήν [τοὺς γοῦν πόδας 
αὐτῆς ἁπαλοὺς εἶναι] λέγων 

τῆς μένϑ᾽ ἁπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδεος 
πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα Υ' γε κατ᾽ ἀνδρῶν χράατα 

βαίνει. 
χαλᾷ οὖν δοχεῖ μοι τεχμηρίῳ τὴν ἁπαλότητα ἀποφαίνειν, 
ὅτι οὐχ ἐπὶ σχληροῦ βαίνει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μαλϑαχοῦ. τῷ αὐτῷ 
δὴ καὶ ἡμεῖς χρησώμεϑα τεχμηρίῳ περὶ Ἔρωτα ὅτι ἅπα- 
λός. οὐ γὰρ ἐπὶ γῆς βαίνει οὐδ᾽ ἐπὶ χρανίων, ἅ ἔστιν οὐ 
πάνυ μαλαχά, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μαλαχωτάτοις τῶν ὄντων χαὶ 
βαίνει καὶ οἰχεῖ. ἐν γὰρ ἤϑεσι καὶ ψυχαῖς ϑεῶν χαὶ ἀν- 
ϑρώπων τὴν οἴκησιν ἵόρυται, χαὶ οὐχ αὐ ἑξῆς ὁ ἐν πάσαις 
ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ ἥτινι ἂν σχληρὸν ἦϑος ἐχούσῃ ἐντύχῃ, 
ἀπέρχεται, ἡ δ᾽ ἂν μαλακόν, οἰχίζεται. ἁπτόμενον οὖν ἂἀεὲ 
χαὶ ποσὶν χαὶ πάντῃ ἐν μαλαχωτάτοις τῶν μαλαχωτά- 
των, ἀπταλώτατον ἀνάγχη εἶναι. γεώτατος μὲν δὴ ἐστι χαὶ 
ἁπαλώτατος, πρὸς δὲ τούτοις ὑγρὸς τὸ εἶδος. οὐ γὰρ 

ἂν οἷός τ᾽ ἢν πάντῃ περιπτύσσεσϑαι οὐδὲ διὰ πάσης 
ψυχῆς χαὶ εἰσιὼν τὸ πρῶτον λανϑάνειν χαὶ ἐξιών, εἷ 
σχληρὸς ἦν. συμμέτρου δὲ [καὶ ὑγρᾶς] ἰδέας μέγα τεχμή- 
οίον ἢ εὐσχημοσύνη, ὃ δὴ διαφερόντως ἑ ἐχ πάντων ὃμο- 
λογουμένως Ἔρως ἔχει" ἀσχημοσύνῃ γὰρ καὶ Ἔρωτι πρὸς 
ἀλλήλους ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ κάλλος ἡ κατ᾽ ἀἄνϑη 
δίαιτα τοῦ ϑεοῦ σημαίνει" ἀνανϑεῖ γὰρ καὶ ἀπηνϑηχότι 
χαὶ σώματι. χαὶ ψυχῇ καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν οὐκ ἑνίζει Ἔρως, 
οὗ δ᾽ ἂν εὐανϑής τε χαὶ εὐώδης τόπος ἢ, δνταῦϑα καὶ 
ἵζει καὶ μένει. Περὶ μὲν οὖν κάλλους τοῦ ϑεοῦ χαὶ ταῦτα 
ἱχανὰ καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται, περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος 
μετὰ ταῦτα λεχτέον, τὸ μὲν μέγιστον ὅτι Ἔρως οὔτ᾽ ἀδι- 
χεῖ οὔτ᾽ ἀδικεῖται οὔτε ὑπὸ ϑεοῦ οὔτε ϑεόν, οὔτε ὑπὶ 

5 Ηοπου. 1]. ΧΙΧ 92 

3 τοὺς --- εἶναι ἀφ]ανῖς Ταῃη, τοὺς --- βαίνει ἀ6]εντέ οἸἵτη ΟΥ̓Ε]]] 
86 Ιβοοῦ. 46 ρεύγτηαΐ. 330 4 εἶναι ΒΤ: φησιν εἶναι Βἴο αθιια, ὅ τῆς 
ΒΊΤ, δίοβραειιβ: τῇ 0τὶ Ἡοτηθυῖ, Αὐὶϑίδγομιϑβ [ οὔδεος ΒΤ, ΘίοΡδα5: 
ἜΤΗ ΕΠΡΥῚ Ἡοπιοτὶ 6 πίλναται οΧ πίδναται ἴδοι ΤΙ: πηδύ σαν Β 
9 τῷ αὐτῷ Ἴ, ϑίοραρδαϑβ: τὸ αὐτὸ Β 17 μαλακωτάτων ΒΤ: μαλα- 
κῶν ΝΑΌΘΙ Τηηθηη05.321 340 22 καὶ ὑγρᾶς ΒΊ, ἀοϊανι 716 πη: καὲ 
τρυφερᾶς ΝΥΤΑΘὮτγοη Ρ]Αΐ. ϑίπα. 75, καὶ ἁβρᾶς ὁβηγναια ΕἸδοκεῖϑ. 
75 τ. ΟΝ 464 28 ἐνταῦϑα ΒΊ; ἐνταῦϑα δὲ δίοθαξιβ 

Ῥζαίο νοῖ, ΤΊ. 9 
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ἀνθρώπου οὔτ᾽ ἄνϑρωπον. οὔτε γὰρ αὐτὸς βίᾳ πάσχει, 
εἴ τι πιτάσχει" βία γὰρ Ἔρωτος οὐχ ἅπτεται" οὔτε ποιῶν 

Ὁ ποιεῖ" πᾶς γὰρ ἑχὼν Ἔρωτι, πᾶν ὑπηρετεῖ, ἃ δ᾽ ἂν ἑχὼν 
ἑχόντι ὁμολογήσῃ, φασὶν οἱ πόλεως βασιλῆς γόμοι 
δίκαια εἶναι. πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλεί- 5. 
στης μετέχει. εἶναι γὰρ ὅμολ ̓ογεῖται σωφροσύνη τὸ χρα- 
τεῖν ἡ δονῶν χαὶ ἐπιϑυμιῶν, Ἔρωτος δὲ “μηδεμίαν ἡδονὴν 
χρείττω εἶναι" εἰ δὲ ἥττους, χρατοῖντ' ἂν ὑπὸ Ἔρωτος, ὃ 
δὲ χρατοῖ, χρατῶν δὲ ἡ δονῶν χαὶ ἐπιϑυμιῶν ὃ Ἔρως δια-- (ἔ το3ι) 
φερόντως ἂν σωφρονοῖ. χαὶ μὴν εἴς γε ἀνδρείαν Ἔρωτι τὸ 

Ὁ οὐδὲ ρης ἀνθίσταται. οὐ γὰρ ἔχει Ἔρωτα ρης, ἀλλ'!͵΄ 
Ἔρως ρη, φροδίτης, ὡς λόγος" χρείττων δὲ ὃ ἔχων 
τοῦ ἐχοιιένου" τοῦ δ᾽ ἀνδρειοτάτου τῶν ἄλλων χρατῶν 
πάντων ἂν ἀνδρειότατος εἴη. περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης 
χαὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας τοῦ ϑεοῦ εἴρηται, περὶ δὲ τὸ 
σοφίας λείπεται" ὅσον οὖν δυνατόν, πειρατέον μὴ ἐλλεί- 
πειν. χαὶ πρῶτον μέν, ἵν αὖ χαὶ ἐγὼ τὴν “ἡμετέραν τέ- 
χνὴν τιμήσω ὥσπερ «-Ἐρυξίμαχος τὴν αὑτοῦ, ποιητὴς ὃ 

Ἑ ϑεὸς σοφὸς οὕτως ὥστε χαὶ ἄλλον ποιῆσαι" πᾶς γοῦν 
ποιητὴς γίγνεται, χἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν, οὗ ἂν Ἔρως 20 
ἅψηται. ᾧ δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσϑαι, ὅτι ποιη- 
τὴς ὃ Ἔρως ἀγαϑὸς ἐν χεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν 
χατὰ μουσιχήν" ἃ γάρ τις ἢ μὴ ἔχει ἢ μὴ οἶδεν, οὔτ᾽ ἂν 

191 ἑτέρῳ δοίη οὔτ᾽ ἂν ἄλλον διδάξειεν. χαὶ μὲν δὴ τήν 78 
τῶν ζῴων ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ 25: 
Ἔρωτος εἶναι σοφίαν, ἣ γίγνεταί τὲ χαὶ φύεται στάντα 
τὰ ζῷα; ἀλλὰ τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐχ ἴσμεν, 
ὅτι οὗ μὲν ἂν ὃ εχ οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλό- 

(σττὸ) γίμος χαὶ φανὸς ἀπέβη, οὗ δ᾽ ἂν Ἔρως μὴ ἐφάψηταιε, 
σχοτεινός; τοξιχήν γε μὴν χαὶ ἰατριχὴν χαὶ μαντιχὴν 30, 
“πόλλων ἀνηῦρεν ἐπιϑυμέας χαὶ ἔρωτος 1 ἡγεμονεύσαντος, 

Β ὥστε χαὶ οὗτος Ἔρωτος ἂν εἴη μαϑητής, χαὶ Μοῦσαι 

μουσιχῆς χαὶ Ἥφαιστος χαλχείας χαὶ ᾿4“ϑηνᾶ ἱστουργίας 

τι ϑορῇ. ΤἜγεϑί. ἔγαρστι. 236 Νδιοκ πρὸς τὴν ᾿Ανάγχην οὐδ᾽ Ἄρης ἀνϑί- 
σταται Ἰ 20 Ἐυτῖρ. ΒΈΠΕμΕΡ. ἔγαβτη. 666 Νυοῖ ποιητὴν δ᾽ ἄρα ] Ἔρως διδά- 
σχει, χἄν ἄμουσος ἦἤ τὸ πρίν 

5 πλείστης ΒΤ: πλεῖστον (οθεῖ πον. βοΐ. τοδ 14 ἂν ἀνδρειό- 
τατος ΤΙ: ἀνδρειότατος Β 17 ἵν αὖ Τ: αὖ Β, ἵν᾽ οὖν σιορᾶδις 
18 αὐτοῦ Β: ἑαυτοῦ Τ᾽ 20 κἂν ΤΌ: καὶ Β 22 τὴν κατὰ μουσικὴν 
ἄδβ]θνι ϑαῦρρα 23 ἔχει Β: ἔχῃ Τ 
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χαὶ Ζευς χυβερνᾶν ϑεῶν τε χαὶ ἀνθρώπων. ὅϑεν 
δὴ χαὶ χατεσχευάσϑη τῶν ϑεῶν τὰ πράγματα Ἔρωτος 
ἐγγενομένου, δῆλον ὅτι χάλλους" αἴσχει γὰρ οὐκ ἔπεστιν 
2 ᾿ - , «“ 2 2 - ΕΣ Ν Γ 

Ἔρως" πρὸ τοῦ δὲ, ὥσπερ ἕν ἀρχῇ εἶστον, σολλὰ χαὶ 
δεινὰ ϑεοῖς ἐγίγνετο, ὡς λέγεται, διὰ τὴν τῆς -νάγχης 
βασιλείαν" ἐπειδὴ δ᾽ ὁ ϑεὸς οὗτος ἔφυ, ἐκ τοῦ ἐρᾶν τῶν 
καλῶν παντ' ἀγαϑὰ 7έγονεν καὶ ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις. 
οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ, (ὐ Φαῖδρε, ἥρως πρῶτος αὐτὸς ὧν 
κάλλιστος χαὶ ἄριστος μετὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἄλλων 

τοιούτων αἴτιος εἶναι. ἐπέρχεται δέ μοί τι χαὶ ἔμμετρον 
εἰστεῖν, ὅτι οὑτός ἔστιν ὃ ποιῶν 

εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις, πδλάγει δὲ γαλήνην 
γηνεμέαν ἀνέμων, κοίτην ὕπνον τ᾽ ἐνὶ κήδει. 

οὗτος δὲ ἡμιᾶς ἀλλοτριότητος μὲν χεγοῖ, οἰχειότητος δὲ 

πληροῖ, τὰς τοιάσδε ξυνόδους μιετ᾽ ἀλλήλων τεάσας τιϑεὶς 
ξυνιέναι, ἐν ἑορταῖς, ἐν χοροῖς, ἐν ϑυσίαις γιγνόμενος 
ἡγεμών" πρᾳότητα μὲν πτορίζων, ἀγριότητα δ᾽ ἐξορίζων" 
φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυσμενείας" ἵλεως ἀγαϑοῖς, 
ϑεατὸς σοφοῖς, ἀγαστὸς ϑεοῖς" ζηλωτὸς ἁμοίροις, κτητὸς 
εὐμοίροις" ἱτρυφῆς] ἁβρότητος χλιδῆς, χαρίτων “ἱμέρου 
πατήρ" ἐπιμελὴς ἀγαϑῶν, ἀμελὴς χαχῶν" ἐν πόνῳ, ἐν 
φόβῳ, ἕν πόϑῳ, ἐν λόγῳ χυβερνήτης, ἐπιβάτης, παρα- 

το ἐπέρχεται --- τ3 τ᾽ ἐνὶ κήδει Ηδυτλορεηεβ περὶ ἰδεῶν Τὶ 4 (11 365 
ϑΡΘῃ56]) Ι τ4 Ῥτοοῖ. ἴῃ ΑἸἹοῖΡ. 1 58. (γεαζεσ ὁ μὲν γὰρ ἀλλοτριότητος χενοῖ 
καὶ οἰχειότητος πληροῖ, καϑάπερ φησὶν ὃ τοῦ Πλάτωνος ᾿Αγάϑων 

Ι κυβεονᾶν ΒΊ, δίοραριδβ: κυβεονήσεως ΨΙΠΑΟΌ. 21 3 ἔπε- 
σέ» Ὑ1; Θιοθδοιβ: ἔνι Ὀ, Ῥοΐβϑοῃ 'δάνοιϑ. 6γ (58); αυϊα Πιοτϊΐ 
δῃΐα ΠΟΥΓΘ ΟΕ ΟΠΘΙα ἸηΒ. ἰηοθγίατη, οὐκ ἔνεστιν ἴῃ τηᾶῖρ. Τα- 
σας Ὁ, ἔστεν Ὁ (αἴσχους γὰρ οὐκ ἔστιν ἔρως Α50) 1ο ἔμμε- 
τρον ΒΤ, Βίοθαθιβ: ἐμμέτρως Ηδιτλοσθηθ5 13 ἀνέμων ΒΤ: 
τ ἀνέμων Βίορδθαβ, δ᾽ ἀνέμοις ἨἩΕΥΓΊΟΡΘΠΕ5 | κοίτην ΒΊ, Ηεηο- 
σΘη65: κοίτην τ᾽ ϑίοβδοιϑ, κοίτη 9’ α. ὈιΠαοΥΙΐ τ᾽ ἐνὲ “" ϑίο- 
Ὀδειβ, ΗἩδυπιοσθηρϑ, τ᾽ ἐνὲ κηδει θ: τε γικηδει Β, 564 ἴῃ τηδῖρ' νἹ 1] 
ποίδ, τε νηκηδὴ Τ, νηκηδῇ α. ὈΙΠΑΟοΥΤΕ, ςἴ. Μ. Ηδυρι ΟΡα5ς. 1Π 488, 
λαϑικηδῆ ὙΝ ποϊκοίτιδπη, τ᾿ ἐνὲ κήτει Οἶτῖϑι (ὕπνον τ᾽ ἐνὶ κοίτῃ ἀκηδῆ 
Βδαπμδη}) τ6 ϑυσίαις ΒΤ: εὐθυμίαις Θιοθδριϑ 18 ἵλεως ἀγα- 
ϑοῖς ϑίοραδυβ; ἵλεως ἀγαϑὸς ΒΤ, ἄε]ενι Κείρ, ἵλεως ἀγανὸς 
ΒΕ Ξετος 20 τρυφῆς ἀε]ανιί ὕϑδπον Ι χληδὴς Β, 5684 χλίδῆς Ῥ, 
χλίδῆς 5ῖς Τὶ 564 ἐ εχ ἡ ἴδεοίυτῃ | ἑμέρου ϑίοΡδριδ: ἡμέρου τλῆ 
Β, ἱμέρου πόθου Ἐ 21 ἀμελὴς ΤΌ: ̓ ἀνελὴς ΒΊῚ ἐν πόνῳ ἐν φόβῳ 
ἐν πόϑῳ ἐν λόγῳ ΒΤ: ἐν φόβῳ ἐν πόϑῳ ἐν πόνῳ ἐν μόγῳ ϑομῦϊ 
κἰ ρου 125. ἐν στόνῳ ἔν φόβῳ ἐν μόϑῳ ἐν μόγῳ ΤΆ μη, ἐν πόνῳ ἐν 

φόβῳ ἐν μόϑῳ ἐν λόχῳ Ἐείαρ, ἐν πόνῳ ἐν φόβῳ ἐν πόϑῳ ἐν νόσῳ 
ὙΝΙΠΟΚΟΙ δ ηη Ρτδεί. αἴ]. 5ρυτγ. ΧΙ (ἐν πόνῳ ἐν φόβῳ ἐν πόϑῳ ἐν 
σάλῳ ΤὔΞεπεῖ, ἐν πλῷ ἐν πόνῳ ἐν φόβῳ ΒΑΔΉΔΙΩ) 22 ἐπιβάτης 
ΒΤ: ἀεϊενῖ: Βδάμαμ, ἐπιδώτης [56 ΠΕΥ 
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στάτης τε χαὶ σωτὴρ ἄριστος, ξυμπάντων τε ϑεῶν καὶ 
ἀνϑρώπων κόσμος, ἡγεμὼν χάλλιστος καὶ ἄριστος, ᾧ χρὴ 
ἕπεσθαι πάντα ἄνδρα ἐφυμνοῦντα χαὶ δῆς μετέχοντα, 
ἣν ᾷδει ϑέλγων πάντων ϑεῶν τε χαὶ ἀνϑρώπων γόημα. 

Οὗτος, ἔφη, ὃ παρ᾿ ἐμιοῦ λόγος, ὠ Φαῖδρε, τῷ ϑεῷ 
ἀναχείσϑω, τὰ μὲν παιδιᾶς, τὰ δὲ σπουδῆς μετρίας, χαϑ' 
ὅσον ἐγὼ δύναμαι, μετέχων. 

Εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿1γάϑωνος πάντας ἔφη ὃ ὐϑεσεθθνν 
μος ἀναϑορυβῆσαι τοὺς παρόντας, ὡς πρεπόντως τοῦ 
γεανίσχου εἰρηχότος χαὶ αὑτῷ καὶ τῷ ϑεῷ. τὸν οὖν Σω- 
χράτη εἰπεῖν βλέψαντα εἰς τὸν Ἐρυξίμαχον, Ἦρά σοι 
δοχῶ, φάναι, ὦ παῖ αἹχουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέ- 
γαι, ἀλ} οὐ μαντιχῶς, ἃ νυνδὴ ἔλεγον, εἰτεεῖν, ὅτι .42γά- 
ϑὼν ϑαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ δ᾽ ἀπορήσοιμι; Τὸ μὲν ἕτερον, 
φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, μαντικῶς μοι δοκεῖς εἰρηχέναι, 
ὅτι “γάϑων εὺ ἐρεῖ" τὸ δὲ σὲ ἀπορήσειν, οὐχ οἶμαι. Καὶ 
πῶς, ὠ μαχάριε, εἰσεεῖν τὸν Σωχράτη, οὐ μέλλω ἀπορεῖν 

χαὶ ἐγὼ χαὶ ἄλλος ὁστισοῦν, μέλλων λέξειν μετὰ χαλὸν 
οὕτω χαὶ παντοδαττὸν λόγον δηϑέντα; χαὶ τὰ μὲν ἄλλα 
οὐχ ὁμοίως ϑαυμαστά" τὸ δ᾽ ἐπὶ τελευτῆς τοῦ χάλλους 
τῶν ὀνομάτων χαὶ δημάτων τίς οὐχ ἂν ἐξεττλάγη ἀχούων; 
ἐπεὶ ἔγωγε ἐνθυμούμενος, ὅτι αὐτὸς οὐχ οἷός τ᾽ ἔσομαι 
οὐδ᾽ ἐγγὺς τούτων οὐδὲν χαλὸν εἰπεῖν, ὑπὶ αἰσχύνης ὁλέ- 
γου ἀποδρὰς φχόμην, εἴ πῃ εἶχον. χαὶ γάρ με Γοργίου ὃ 
λόγος ἀνεμίμνῃσχεν, ὥστε ἀτεχνῶς τὸ τοῦ Ὁμήρου ἐπε- 
σπόνϑη" ἐφοβούμην μή μοι τελευτῶν ὃ 1γάϑων Γοργίου 
χεφραλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον 
σιέμιψας αὐτόν με λέϑον τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσειεν. χαὶ ἔνε- 
γόησα τότε ἄρα χαταγέλαστος ὦν, ἡνίχα ὑμῖν ὡμολόγουν 
ἐν τῷ μέρει μεϑ' ὑμῶν ἐγκωμιάσεσϑαι τὸν Ἔρωτα χαὶ 
ἔφην εἶναι δεινὸς τὰ ἐρωτιχά, οὐδὲν εἰδὼς ἄρα τοῦ τεράγ- 

25 Ηοπιεσ. Οα. ΧῚ 632 ἐιιὲ δὲ χλῶρον δέος ἥ ἤρει Ι μή μοι γοργείην χεφα- 
λὴν δεινοῖο πελώρου Ἰ ἐξ ᾿Ἀίδεω πέμψειεν ἀγαυὴ Περσεφονείη 

Ι τε καὶ ἀε]αν ΒΔάΠδτη 3 καὶ φῳδὴῆς Μαανὶρ δἄνεῖβ. 1 396: 
καλῶς ὠδῆς ΒΤ, καλῆς ὠιδ᾽ ἴῃ τηάῖρ. ἱ, καλῆς ὠδῆς Βίοθδειι5, καλῶς 
καλῆς ηὐδῆο ΑΙαΐπα, πῶς τῆς δῆς Αξ καλῶς καὶ τῆς δῆς ΟΥ̓ΘΙ]Ὶ 
δα Ιβοου. ἄς ΡΘΓΡηΐ. 331 9 σπρεπτόντως Ὁ, ΥΕΟΘΏ5 ἴ; πρεπόντος 
ΒΤ 12 ἀκουμένου ΒῚ᾽ 14 ἐροῖ Ῥ: ἐροι Β, ἔροι Τ᾽ τῷ μιοε δοκεῖς 
Β: δοκεῖς μοι Τ' 19 οὕτω καὶ παντοδαπὸν» Β: καὶ παντοδαπὸν 
οὕτω Τ᾽ 20 ὁμοίως ΨίπαοΌὈ. 21: ὁμοίως μὲν ΒΤ (ὁμοίως μέν, ϑαυ- 
μαστὰ δέ ΒαΔΠ ΔΙ) 27 ἐν τῷ λόγῳ ΒΤ, ἀάυρθιίαν! ϑίθρμαπαβ, 
ἀε]ενιὶ Τ)}56 ποῦ; πελώρου Βαάμδπὶ Ἐπίμγ ἄσῃι. 83 
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ματος, ὡς ἔδει ἐγχωμιάζειν ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπὶ 
ἀβελτερίας μην δεῖν τἀληϑῆ λέγειν σιξρὴ ἑκάστου τοῦ 
ἐγκωμιαζομένου, χαὶ τοῦτο μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ 
τούτων τὰ χαλλιστα ἐχλεγομένους ὡς δὐτερεπέστατα τι- 

5. ϑέναι᾽ καὶ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ ἐρῶν, ὡς εἰδὼς 
τὴν ἀλήϑειαν του ἐπαινεῖν ὁτιοῦν]. τὸ δὲ ἄρα, ὡς ἔοι- 
χεν, οὐ τοῦτο ἣν τὸ χαλῶς ἑπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ τὸ ὡς Ὁ 
μέγιστα ἀνατιϑέγαι τῷ πράγματι χαὶ ὡς χάλλιστα, ἐάν 
τὲ ἢ οὕτως ἔχοντα ὃξάν τὲ μή" εἰ δὲ ψευδῆ, οὐδὲν ὁ ἄρ᾽ ἣν 

το πρᾶγμα. προὐρρήϑη γάρ, ὡς ἔοικεν, ὅπως ἕχαστος ἡμῶν 
τὸν Ἔρωτα ἐγχωμιάζειν δόξει, οὐχ ὅπως ἐγχωμιάσεται. 
διὰ ταῦτα δὴ οἶμαι πάντα λόγον χιγοῦντες ἀνατίϑετε 
τῷ Ἔρωτι, χαί φατε αὐτὸν τοιοῦτόν τε εἶναι χαὶ τοσού- 
τῶν αἴτιον, ὕπτως ἂν φαίνηται ὡς χάλλιστος χαὶ ἄριστος, 199 

15 δῆλον ὅτι τοῖς μὴ γιγνώσχουσιν" οὐ γάρ ποὺ τοῖς γε εἰ- 
({103}) δόσιν" χαὶ χαλῶς γ᾽ ἔχει χαὶ σεμινῶς ὃ ἔπαινος. ἀλλὰ 

γὰρ ἐγὼ οὐκ ἤδη τὸν τρόπον τοῦ ἐπαίνου, οὐ δ᾽ εἰδὼς 
ὑμῖν ὡμολόγησα χαὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει, ἐπαινέσεσϑαι. ἧ 
γλῶττα οὖν ὑπέσχετο, ᾿Ξ δὲ φρὴν οὔ" χαιρέτω δή. οὗ 

20 γὰρ ἔτι ἐγχωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον" οὐ γὰρ ἂν δυναίμην" 
οὐ μέντοι ἀλλὰ τά γε ἀληϑῆ, εἰ βούλεσϑε, ἐθέλω εἰχιεῖν (. «το 
χατ᾽ ἐμαυτόν, οὐ πρὸς τοὺς ὑμετέρους λόγους, Ἱ ἵνα μὴ γέ- Β 
λωτα ὄφλω. ὅρα οὖν, ὦ Φαῖδρε, εἴ τι χαὶ τοιούτου λόγου 
δέει, περὶ Ἔρωτος τἀληϑῆ λεγόμενα ἃ ἀχούειν, ὀνόμασιν δὲ 

25 χαὶ ϑέσει “ῥημάτων τοιαύτῃ, ὅποία δὰν τις τύχῃ ἔττελ-- 
ϑοῦσα. τὸν οὖν Φαῖδρον ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους χϑλεύειν 
λέγειν, ὃ ὅπῃ αὐτὸς οἴοιτο δεῖν εἰτιεῖν, ταύτῃ. Ἔτι τοίνυν, 
φάναι, ὦ Φαῖδρε, σπιάρες μοι “γάϑωνα σμέκρ᾽ ἄττα ἐρέ- 
σϑαι, ἵνα ἀνομολογησάμενος παρ᾽ αὐτοῦ οὕτως ἤδη λέγω. ς 

30 “2λλὰ παρίημι, φάναι τὸν Φαῖδρον, ἀλλ᾿ ἐρώτα. μετὰ 
ταῦτα δὴ τὸν Σωχράτη ἔφη ἐνθένδε στοϑὲν ἄρξασϑαι. 

2 ἀβελτερίας Β : “ἀβελτηρίας Ὁ τῆ τίει: ΠῚ. ΠΟ 3 μὲν ΒΤ; πρῶτον 
μὲν νΕ] μέγιστον μὲν νΕ] μέγιστον Βαβί Κ͵ίί, ΝΕΓ5. 61 Ὁ τοῦ 
ἐπαινεῖν ὁτιοῦν ΒΤ, ἀρίονιε ΒΔΑ ΔΠ) 7 τοῦτο ΒΤ: τούτοις 
Βαϑέ Κεσιει  Θύβ. 62 ΠΙ δόξει Βίβρβδῃιβ: δόξῃ ΒΕ 13 του- 
ούὐτων τε εἶναι νΕ] τοιοῦτόν τε εἶναι καὶ τοιούτων καὶ τοσούτον 
ϑίθρδηιβ [5 γάρ Β: ,)ὰρ ἂν Τ, γὰρ δή (οβεῖ πον. Ἰβθοΐ. 501 
17 ἤδη Β: ἤδη ἄρα ΤῊ δύ δ᾽ ΘαῦΡε, εἵ. ῬΈΜΠΘΡ. 16. ε: δύδ᾽ ΒΤ 
20 ἐγκωμιάξω ΒΤ: ἐγκω ιάσω Ἐ᾿. Α. ο΄. 24 δέει ΒΕΚΚΟΥ: δέη 
ΤΡ | τἀληϑῆ λεγόμενα ἄρῖανι ΗΙΓΒΟΒΙρ | ὀνόμασιν ἘΡ ὀνόμασι τ: 
ὀνομάσει ΝΊΛΔΟὈ. ΞαΡΡ]. 7 25 δᾶν ἴὕ5θποτγ: δ᾽ ὧν Β, δὰ ν Τ, δὴ ἂν 
Β.ΔΠΡαυπη, ἄν ἀρορυ. νδισαηυτη 1030 
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Καὶ μήν, ὦ φίλε γάϑων, καλῶς μοι ἔδοξας χαϑη- 
γήσασϑαι τοῦ λόγου, “λέγων ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν 
ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τίς ἐστιν ὃ Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ. ταύτην τὴν ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἔϑι οὖν μοι περὶ 
Ἔρωτος, ἐπειδὴ καὶ τἀλλα καλῶς χαὶ “μεγαλοπρεπῶς διῆλ- 

Ὁ ϑες οἷός ἐστι, χαὶ τόδε εἰπέ" “πότερόν ἐστι τοιοῦτος οἷος 
εἶναι τινὸς ὃ Ἔρως ἔρως, ἢ οὐδενός, ἐρωτῶ δ οὐχ εἰ 
μητρός τινος ἢ πατρός ἐστιν --- γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ 
ἐρώτημια, εἶ Ἔρως ἐστὶν ἔρως μητρὸς ἢ πατρός. -- ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο “πατέρα ἠρώτων, ἄρα ὃ πατήρ 
ἐστι πατὴρ τινὸς ἢ οὔ; εἶπες ἂν δή πού μοι, εἰ ἐβούλου 
χαλῶς ἀποχρίνασϑαι, ὅτι ἔστιν ὑέος γε ἢ ϑυγατρὸς ὃ 
στατὴρ πατήρ" ἢ οὔ; Πάνυ γε, φάναι τὸν ἀγάϑωνα. 

Ἑ Οὐχοῦν χαὶ ὴ μήτηρ ὡσαύτως; Ὁμολογεῖν χαὶ τοῦτο. 
Ἔτι τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωχράτῃ, ἀπόκριναι ὀλίγῳ σελείω, 
ἵνα μᾶλλον χαταμάϑης ὃ βούλομαι. εἰ γὰρ ἐροίμην, τί 
δέ; ἀδελφός, αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἔστιν, ἔστιν τινὸς ἀδελφὸς 
ἢ οὔ; Φάναι εἶναι. Οὐχοῦν ἀδελφοῦ ἢ ἀδελφῆς; Ὁμολο- 
γεῖν. Πειρῶ δή, φάναι, καὶ τὸν ἔρωτα εἰπεῖν. ὃ Ἔρως 

200 ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς 1 ἢ τιγός; Πάνυ μὲν οὖν ἔστιν. Τοῦτο 

μὲν τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωχράτῃ, φύλαξον παρὰ σαυτῷ 
μεμνημένος ὅτου" τοσόνδε δὲ εἰπέ, πότερον ὃ Ἔρως ἐχεί- 
γου, οὗ ἔστιν ἔρως, ἐπιϑυμεῖ αὐτοῦ ἢ οὔ; Πάνυ γε, φά- 
γαι. Πότερον ἔχων αὐτὸ οὗ ἐπιϑυμεῖ τὲ καὶ ἐρᾷ, εἶτα 
ἐπιϑυμεῖ τε χαὶ ἐρᾷ, ἢ οὐχ ἔχων; Οὐχ ἔχων, ὡς τὸ εἰκός 
7; φάναι. Σχόπει δή, εἰχτεῖν τὸν Σωχράτῃ, ἀντὶ τοῦ εἰ- 

κότος εἰ ἀνάγκῃ, οὕτως, τὸ ἐπιϑυμοῦν ἐπιϑυμεῖν οὗ ἐν- 
δεές ἐ ἐστιν, ἢ μὴ ἐπιϑυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐνδεὲς ῇ; ἐμοὶ μὲν 

Β γὰρ ϑαυμαστῶς δοκεῖ, ὦ “41γάϑων, ὡς ἀνάγχη εἶναι" σοὶ 
δὲ πῶς; “Καἀμοί, φάναι, δοχεῖ. Καλῶς λέγεις. ἀρ οὖν 

([ 2128) βούλοιτ᾽ ἂν τις μέγας ὧν μέγας εἶναι, ἢ ἰσχυρὸς ὧν ἰσχυ-- 
, 3 , 2 - ς , 2 ’ ΗΝ 

ρός; Αδύνατον ἔχ τῶν ὡμολογημένων. Οὗ γάρ που ἕν- 

6 οἷός Β: οἷος τ Τὸ 7. ἔρως ἔρως Β: ἔρως Το εἰ --- πατρός 
ἀεἸενι Ηὰρ ἴῃ δάποί. οτῇζ. 216] ἔρως Ροβὲ: ἐστὶν ἀοΐαν!ς ΘΟΙΏΠΊΕΥ 
14 ὁμολ ογεῖν ΘίδΠΡαῦτα: ὁμολ ογεῖσϑεαι ΒΊ, ὁμολογῆσαι ΑἸάϊπα 17 δὲ 
Β: δαὶ ΤΊ ἁδελφὸς (οθεῖ πον. ἰεςί. 326: ἀδελφὸς ΒΤ (τί δὲ ἀδελφός; 
αἸβοηχὶΐ Βὐοκότο | ἀδελφὸς ἀεἸενῖς Βαάμδμη 18 ἀδελφῆς Τ, 564 
ἢ εχ ὁ δοίΐατη. 22 μιεμινημένος ὅτου ΒΤ: μεμνημένος ὅπου Μαάνὶρ 
δάνεις. ἴ 19, μεμνημένος ἀ6]θαν! Βαάμπαμ (μεμνησόμενος ὅπου δεή- 
σει ΟἸἸπλ ΒααΠατῃ Επίηγ ἄδθιη. 93) 24 οὗ ἐπιϑυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ δά- 
ἀυθιίαν!ε νοαΘσοη 426 δή βιρτα νούβυχῃ ἰῃ Τ' 

ΙΟ 

15 

20 

25 

36 

“(ἃ Ὡὐ 



1Ο 

15 

20 

25 

30 

201 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. 99 

δεὴς ὁ ἂν εἴη τούτων ὃ γε ὦν. “ληϑῆ λέγεις. Εἰ γὰρ καὶ 
ἰσχυρὸς ὧν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἶναι, «φάναι τὸν Σωχράτῃ, 
χαὶ ταχὺς ὧν ταχύς, χαὶ ὑγιὴς ὧν ὑγιής -- ἴσως γὰρ ἂν 
τις ταῦτα οἰηϑείη χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, τοὺς ὄντας τὲ 
τοιούτους καὶ ἔχοντας ταῦτα τούτων ἅπτερ ἔχουσι χαὶ 
ἐπιϑυμεῖν, ἵν᾽ οὖν μὴ ἐξαπατηϑῶμεν, τούτου ἕνεχα λέγω" 
τούτοις γάρ, ὡ γάϑων, εἶ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕχαστα τού- 
τῶν ἐν τῷ παρόντι ἀνάγχη ἃ ἔχουσιν, ἐάν τε βούλωνται 
ἐάν τε μή, καὶ τούτου γε δή που τίς ἂν ἐπιιϑυμήσειεν; 
ἀλλ᾿ ὅταν τις λέγῃ ὅτι ἐγὼ ὑγιαίνων βούλομαι καὶ ὑγιαί- 
γξιν, χαὶ πλουτῶν βούλομαι καὶ τιλουτεῖν, καὶ ἐπιϑυμῶ 
αὐτῶν τούτων ἃ ἔχω, εἴττοιμεν ἂν αὐτῷ ὅτι σύ, ὦ ἂν- 
ϑρωπε, τλοῦτον ἐχτημένος χαὶ ὑγίειαν χαὶ ἰσχὺν βούλει 
χαὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα κεχτῆσϑαι, ἐπεὶ ἐν τῷ 
γε νῦν παρόντι, εἴτε βούλει εἴτε μή, ἔχεις" σχόττει. οὖν, 
ὅταν τοῦτο λέγῃς, ὅτι ἐπιϑυμῶ τῶν παρόντων, εἰ ἄλλο 
τι λέγεις ἢ τόδε, ὅτι βούλομαι τὰ νῦν παρόντα χαὶ εἰς 
τὸν ἔπειτα χρόνον παρεῖναι" ἄλλο τι ὅμολογοῖ ἄν; Συμ- 
φάναι ἔφη τὸν ᾿“2γάϑωνα. εἰπεῖν δὴ τὸν Σωχράτη, Οὐχοῦν 
τοῦτό ν᾽ ἐστὶν ἐκείνου ἐρᾶν, ὃ οὔπω ἕἑτοῖμον αὐτῷ ἐστὶν 
οὐδὲ ἔχει [τὸ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι αὐτῷ 
σῳζόμενα μοι παρόντα]; Πάνυ γε, φάναι. Καὶ οὗτος 
ἄρα καὶ αλλος πᾶς ὁ ἐπεϑυμῶν τοῦ μὴ ἑτοίμου ἐπιϑυμεῖ 
χαὶ τοῦ μὴ παρόντος, χαὶ ὃ μιὴ ἔχει χαὶ ὃ μὴ ἔστιν αὐτὸς 
χαὶ οὗ ἐνδεής ἐστι, τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστὶν ὧν ἢ ἐπιϑυμία τε 
χαὶ ὃ ἔρως ἐστίν; Πανυ γ᾽, εἰπεῖν. 1ϑι δή, φάναι τὸν 
Σωχράτη, ἀνομολογησώμεϑα τὰ εἰρημένα. ἄλλο τι ἔστιν 
ὃ Ἔρως “πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν ἔνδεια 
παρῇ αὐτῷ; Ναί, φάναι. “Ἐπὶ δὴ τούτοις ἀναμνήσϑητι, 
τίνων ἔφησϑα ἐ ἐν τῷ λόγῳ εἶναι τὸν (Βρωτα" εἰ δὲ βούλει, 
ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι γάρ σε οὑτωσί πως εἰπεῖν, ὅτι 

4 ταῦτα Β: ταυτὶ Τ΄ τὸ καὶ ὑγιαίνειν ΒΤ: ὑγιαίνειν ΕχΧ 6Πη6ηᾶ, 
ΔΡΟΡΥ. ( ΟἸΒΠΠΠἰδησπὶ 155. 11 καὶ πλουτεῖν Β: πλουτεῖν Λ΄ 1 ἔχεις 
Τ: ἔχῃβ Β τ8 ὁμολογοῖ ἂν ΤΙ; ὁμολογοίαν Β., ὁμολογοῖς αν Ὅ, 
19 οὐχοῦν Β: οὐκοῦν δὴ Ὑ, 564 δὴ Ῥαποί5. ποίδίιη 20 ἐστίν, 
οὐδὲ ἔχει τὸ ἀἰπ[]ηχὶξ Εὔοκοτι 21 τὸ Τ: τὰ Β, τὸ τοῦ 56 η6Υ (τὸ 
τ-- παρόντα ἀεἸ]εν! ΒΑΘΠαΠ) 22 σωζόμενά μοι παρόντα Β (»[αἴεῖ 
ἤτοι παρόντα“ υὕβεμθυ, ἸΠΓΘΥΡΟΪδίου βου ρϑούαί μὴ); σῳζόμενα, καὶ 
παρόντα Τ, σωζόμενα τὰ νῦν παρόντα ΨΊΠΑΟΡ. 21, σωζόμενα τὰ μὴ 
παρόντα. ΘδιΡΡΘο, σῳζόμενα μὴ παρόντα Βειῖρ, σωζόμενα Ηϑεοτ- 
ΤΊΔΏΏ, σωζόμενα οὗ παρόντα γοερε]η 23 ἄλλος Β: ὁ ἄλλος Τ 
24 ἔχει ΔΡορταρμα;: ἔχῃ ΒΤ 27 ἐστιν Β, 564 ἐστι ἴῃ Υὰ5. 28 τίνων Τ' 
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τοῖς ϑεοῖς χατεσχευάσϑη τὰ πράγματα δὲ ἔρωτα καλῶν" 
αἰσχρῶν γὰρ οὐχ εἴη ἔρως. οὐχ οὑτωσί πως ἔλεγες; Εἰ- 
πον γάρ, φάναι τὸν 2γάϑωνα. Καὶ ἐπιειχῶς 7 λέγεις, 
εὖ ἑταῖρε, φάναι τὸν Σωχράτη" χαὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
ἄλλο τι ὃ Ἔρως χάλλους ἂν εἴη ἔρως, αἴσχους δ᾽ οὔ; 
Ὡμολόγει. Οὐκοῦν ὡμολόγηται, οὐ ἐγδεῖς ἐστι χαὶ μὴ 
ἔχει, τούτου ἐρᾶν; Ναί, εἰπεῖν. Ἔνδεὴς ὦ ἄρ᾽ ἐστὶ καὶ οὐχ 
ἔχει ὃ Ἔρως κάλλ ος. “ἀνάγχη, φάναι. Τί δέ; τὸ ἐνδεὲς 
κάλλους χαὶ μηδαμῇ κεχτη μένον χάλλος ἄρα λέγεις σὺ 
χαλὸν εἶναι; Οὐ δῆτα. Ἔτι οὖν ὅμολ ογεῖς Ἔρωτα χαλὸν 
εἶναι, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; καὶ τὸν ᾿2γάϑωνα εἰπεῖν Κιν- 
δυνεύω, ὦ Σώχρατες, οὐδὲν εἰδέναι ὧν τότε εἶπον. Καὶ 
μὴν χαλῶς γε εἶπες, φάναι, ὠ “γάϑων. ἀλλὰ σμιχρὸν ἔτι 
εἰπέ" τἀγαϑὰ οὗ χαὶ χαλὰ δοχεῖ σοι εἶναι; Ἔμοιγε. Εἰ 
ἄρα ὃ Ἔρως τῶν χαλῶν ἐνδεής ἔστιν, τὰ δὲ ἀγαϑὰ χαλά, 
χἂν τῶν ἀγαϑῶν ἐνδεὴς εἴη. Ἐγώ, φάναι, ὠ Σώκρατες, 

ΙΟ 

15 ; 

σοὶ οὐκ ἂν δυναέμην ἀγτιλέγειν, ἀλλ οὕτως ἐχέτω ὡς σὺ (( τορε) 

λέγεις. Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληϑείᾳ, φάναι, ὠ φιλούμενε 
᾿2γάϑων, δύνασαι ἀντιλέγειν, ἐπεὶ Σωχράτει γε οὐδὲν 
χαλεστόν. 

Καὶ σὲ μέν γε ἤδη ἐάσω" τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ τοῦ 
Ἔρωτος, ὅν ποτ ἤκουσα γυναιχὸς Μαντινικῆς “Ποτίμας, 
ἢ ταῦτά τὲ σοφὴ ἦν χαὶ ἄλλα πολλά, χαὶ “᾿ϑηναίοις ποτὲ 
ϑυσαμένοις Ζερὸ τοῦ λοιμοῦ δεχέτη ἀναβολὴν ἑποίησεν 
τῆς νόσου, ἣ δὴ χαὶ ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδέδαξεν, --- ὃν οὖν 
ἐχείνη ἐσεῖς, λόγον, πειράσομαι ὑμῖν διελϑεῖν ἐχ τῶν 
ὡμολογημένων ἐμοὶ χαὶ ᾿γάϑωνι, αὐτὸς ἐπὶ ἐμαυτοῦ, 
ὅπως ἂν δύνωμαι. δεῖ δή, ῶ ᾿1γάϑων, ὥσπερ σὺ δὴ 
ἡγήσω, διελϑεῖν αὐτὸν πρῶτον, τίς ἐστιν ὃ Ἔρως χαὶ 
ποῖός τις, ἔπειτα τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοχεῖ οὖν μοι δᾷστον 
εἶναι οὕτω διελθεῖν, ὥς ποτέ μὲ ἡ ξένη ἀναχρίνουσα 
διήει. σχεδὸν γάρ τι χαὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὴν ἕτερα τοιαῦτα 
ἔλεγον, οἱάττερ νῦν πρὸς ἐμὲ ᾿2γάϑων, ὡς εἴη ὃ Ἔρως 
μέγας ϑεός, εἴη δὲ τῶν χαλῶν᾽ ἤλεγχε δή μὲ τούτοις 

ἡ ἔχει ΔΡοΡΥΑΡΒα: ἔχη ΒΤ 8 .δὲ Β: δαὶ Τ᾽ 19 δύνασαι ΒΤ: 
οὐ δύνασαι ϑαὰρΡΡΕ 24 ϑυσαμένοις ΒΤ: ϑυσαμένη ΒίεΡΒαπαβ ] 
δεκέτι, ΒΑ Πδπ: δέκα ἔτη ΒΤ 27 ἐπ᾽ Ἔχ δε πά. ΔΡΟΡΥ. Ῥδυὶβ᾽ ΠΕ ΠῚ 
1642, Βαϑβί Κυὶί. Ψεῖβ. 63: ἀπ᾿ ΒΤ 28 δεῖ δὴ ΤΙ δείλη Β | δὴ 
ἡ γήσω 5οΥρ51: διηγήσω ΒΤ, καϑηγήσω ΗΙγβοϊρ, καϑηγήσω νεὶ ὑφη- 
ας ΞΑΌΡΡΘ, διήρησαι Τ58πεῖ, ἡγήσω οἸῖτα Ἡδτήδπη ἈΠεαίη. Μα5. 
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τοῖς “λόγοις οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον, ὡς οὔτε χαλὸς εἴη χατὰ 
τὸν ἐμὸν λόγον οὔτε ἀγαϑός. χαὶ ἐγώ, Πῶς λέγεις, ἢ ἔφην, 
ὦ Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρα ὃ Ἔρως ἐστὶ χαὶ χαχός; καὶ ῇ, 

τ 

Οὐχ εὐφημήσεις; ἔφη: ἢ οἴει, ὅ τι ἂν μὴ χαλὸν ῇ, ἄναγ- 
χαῖον αὐτὸ εἶναι αἰσχρόν; Μάλιστά γέ. Ἢ καὶ ,δ᾽ ἂν μὴ 902 
σοφόν, ἀμαϑές; ἢ οὐχ ἤσϑησαι ὃ ὅτι ἔστιν τι μεταξὺ σο- 
φίας χαὶ ἀμαϑίας; Τί τοῦτο; Τὸ ὀρϑὰ δοξάζειν ὦ ἄνευ τοῦ 
ἔχειν λόγον δοῦναι οὐχ ἀξωοιϑὶ; ἔφη, ὅτι οὔτε ἐπίστασϑαί 
ἐστιν᾽ ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη; οὔτε 
ἀμαϑία" τὸ γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον γῶς ἂν ο ἀμαϑία; 
ἔστιν δὲ δή που τοιοῦτον ἡ ὀρϑὴ δόξα, μεταξὺ φρονή:- 
σεως χαὶ ἀμαϑίας. ““ληϑῆ, ῃν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. Μὴ τοί- 
γυν ἀνάγχαζε, ὃ μὴ χαλόν ὃ ἔστιν, αἰσχρὸν εἶναι, μηδὲ Ὁ ὃ μὴ Β 

ἀγαϑόν, χαχόν. οὕτω δὲ καὶ τὸν Ἔρωτα ἐπειδὴ αὐτὸς (130) 
ὁμολογεῖς μὴ εἶναι ἀγαθὸν. μηδὲ χαλόν, μηδέν τι μᾶλλον 
οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν χαὶ χαχὸν εἶναι, ἀλλά τι μεταξύ, 
ἔφη, τούτοιν. Καὶ μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὁμολογεῖταί γε παρὰ 
σπιάντων μέγας ϑεὸς εἶναι. Τῶν μὴ εἰδότων, ἔφη, πάντων 
λέγεις, ἢ καὶ τῶν εἰδότων; “Ξυμπάντων μὲν οὖν. χαὶ ἣ 
γελάσασα, Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, ὠ Σώχρατες, ὁμολογοῖτο 
μέγας ϑεὸς εἶναι παρὰ τούτων, οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ 
ϑεὸν εἶναι; Τίνες οὗτοι; ἣν δ᾽ ἐγώ. Εἷς μέν, ἔφη, σύ, 
μέα δ᾽ ἐγώ. χἀγὼ δέσσον, Πῶς τοῦτο, ἔφην, λέγεις; καὶ ἢ, 
Ῥαδίως, ἢ ἔφη. λέγε γάρ μοι, οὐ πάντας ϑεοὺς φῇς εὐδαί- 
μονας εἶναι [χαὶ καλούς]; ἢ τολμήσαις ἂν τινὰ μὴ φάναι 
[καλόν τε καὶ] εὐδαίμονα ϑεῶν εἶναι; Μὰ 40 οὐκ ἔγωγ᾽, 

“ἔφην. Εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγεις οὐ τοὺς τἀγαϑὰ χαὶ καλὰ 

30 

χεχτημένους; Πάνυ γε. “41λλὰ μὴν Ἔρωτά γε ὡμολόγηκας 
δὲ ἔνδειαν τῶν ἀγαϑῶν χαὶ χαλῶν ἐπτιϑυμεῖν αὐτῶν τού- 
των ὧν ἐνδεής ἐ ἔστιν. Θμολόγηχα γάρ. Πῶς ἂν οὖν ϑεὸς 

εἴη ὅ γε τῶν καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἄμοιρος; Οὐδαμῶς, ὡς 
γ᾽ ἔοικεν. Ὁρᾷς οὖν, ἔφη, ὅτι χαὶ σὺ Ἔρωτα οὐ ϑεὸν 

9 ἄλογον -- ἐπιστήμη ῬγτόοοΙα ἴπ ΤΙππιαθαπι 76 ἃ Ρ.179 ϑομπεῖάον [ 27 εὐ- 
δαίμονας --- 42, το Ἔρως 8105. εοἷοξ. τ, 9, 17 

5 καὶ ὃ ἂν Αϑί: καὶ ἂν ΒΤ, καὶ ὅτι ἂν ΘΙΕΡΒΔη15, ὃ ὅτι ἂν Ἀδγη- 
ἄετβ (ἂν οἴοιο μὴ “σοφὸν εὐδιό Θ.8 ἩΟΤΏΓΠ16]1) ὅι ὀρϑὰ δοξάζειν Τ: 
ὀρϑοδοξάξειν Β 1 ἄνευ οἸίπι (1827) Θ:ΔΠΡδιμη: καὶ ἄνευ ΒΤ ΤΙ τι 
τοιοῦτον νΕ] τοιοῦτον ὃν νο]αϊί Ἀδοκεσί, τοιοῦτόν τι ΗΠ ΥΒΟΠΙΡ | ἢ 
ὀρϑὴ δόξα ἀδ]ενὶ Βαάμαπη 25 καὶ καλούς ἀο]ον! Βαάμπαμη 26 κα- 
λόν. τε καὶ ἀεἸον! Βαάμπαπὶ 427 καλὰ 1, Βίορδβιιβ: τὰ καλὰ Β 
30 ἂν Β, Βίοβθαριι5: δ᾽ ἂν Τ΄ 31 ὅ γε ἘΚ ὐ γε γ᾽ ὧν Β 

Ὁ 
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γομίζεις; Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη ὃ Ἔρως; ϑνητός; Ἥχιστά 
78. “λλὰ τέ μήν; “Ὥσπερ τὰ πρότερα ἔφην, μεταξὺ ϑνη- 
τοῦ καὶ ἀϑανάτου. Τί οὖν, ὦ Διοτίμα: “αίμων μέγας, 

Ἐ, ὦ Σώκρατες" χαὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξύ ἐστι ϑεοῦ 

τε χαὶ ϑνητοῦ. Τίνα, ἦν δ᾽ ἐγώ, δύναμιν ἔχον; Ἕρμη- 5 
γεῦον χαὶ δι παρ λ ἐττος ϑεοῖς τὰ παρ᾽ ἀνϑρώπων χαὶ 
ἀνθρώποις τὰ παρὰ ϑεῶν, τῶν μὲν τὰς δεήσεις χαὶ ϑυ- 
σίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε χαὶ ἀμοιβάς, ἐν μέσῳ δὲ ὃν 
ἀμφοτέρων συμπληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυνδε- 
δέσϑαι. διὰ τούτου χαὶ ἡ μαντιχὴ ττᾶσα χωρεῖ χαὶ ἢ τῶν τὸ 
ἱερέων τέχνη τῶν τε ττερὶ τὰς ϑυσίας χαὶ τὰς τελετὰς χαὶ 

208 τὰς ἐπῳδὰς χαὶ τὴν μαγγανείαν πᾶσαν καὶ γοητείαν. ϑεὸς 
δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μίγνυται, ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἔστιν 
ἡ ὅμιλία καὶ ἡ διάλεχτος ϑεοῖς πρὸς ἀνϑρώπους , χαὶ 
πρὸς ϑεοὺς ἀνϑρώποις", χαὶ ἐγρηγορόσι χαὶ καϑεύδουσι" 15 
χαὶ ὃ μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνήρ, ὃ δὲ 
ἄλλο τι σοφὸς ὧν ἢ “περὶ τέχνας ἢ χειρουργίας τινὰς 
βάναυσος. οὗτοι δὴ οἱ δαίμονες πολλοὶ καὶ τταντοδαπτοέ 
εἰσιν, εἷς δὲ τούτων ἐστὶ χαὶ ὃ Ἔρως. Πατρὸς δέ, ἦν δ᾽ 

Β ἐγώ, τίνος ἐστὶ χαὶ μητρός; Μαχρότερον μέν, ἔφη, διηγή-- 26 
σασϑαι: ὕμως δέ σοι ἐρῶ. ὅτε γὰρ ἐγένετο ῇ ̓Ἱφροδίτη, 

([ 214.) εἱστιῶντο οἱ ϑεοί, οἵ τε ἄλλοι χαὶ ὃ τῆς Μήτιδος ὑὸς 

Πόρος. ἑπτειδὴ δὲ ἐδείσενησαν, προσαιτήσουσα οἷον δὴ 
εὐωχίας οὔσης ἀφίχετο ἡ Πενία, χαὶ ἦν περὶ τὰς ϑύρας. 

8 Ῥο]αχ ΥΙ 187 ἀμφίβολος δὲ ἡ ἡ ἀμοιβή" ἔστι μὲν γὰρ παρ᾽ ̓ ἀρχιλόχῳ 
καὶ παρ ̓ Εὐριπίδῃ ἐν Ὀρέστῃ, τὸ δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ ,,σοὶ δ᾽ ἄξιον ἔσται ἀμοι- 
βῆς“" χαὶ παρὰ Πλάτωνι ἐν Συμποσίῳ οὐ σαφές ] τ2 ΑΡα]. ἀροῖορ, 43 αυδτα- - 
4ᾳ 81 ῬΙαϊοηΐ. ογεάδπ, ἱπίου ἄθος δἴψιιας Βοπηῖηθβ παΐυγα εἴ ἴοοο τηβάϊαβ 4π85- 
ἄτη ἀϊνογιτη Ροΐεϑίδίεβ Ἰῃξευβῖταβ Εδβαια ἀϊνιπαίίομεβ οσπποΐαβ εἰ 272. 7,14772: 

γεζγαςστῖα ΞαΒεσγπατε 21 ὅτε --- 23 Πόρος Ἠεττλορεπεβ περὶ ἐδεῶν 1.4 (11357 
ϑΡεηβε}) [ 21: ὅτε --- 43, 5 Ἔρωτα Επ56 Ὁ. ΡΥΆΘΡΑΥ. εὐδηρ. 12, τι (11 οα Πιπάοτσε) 
Ϊ 21 ὅτε --- 3,25 ἐστίν Οτίξεπεβ σοπίγα (εΐξαπι 1Υ̓ 30 (11 ὅτ 1, οτηπηδίΖβοῃ) 

2 ἔφην Β, ϑίορδειβ: ἔφη Τ' 8 ἀμοιβὰς ῬοΟ]Ιυχ, οἵ. ΒεΙρκ 
ΡἈΠΟΙΟΣ. χχχ (1870) 6γ8: ἀμοιβὰς τῶν ϑυσιῶν ΒΤ | δὲ ὃν ΒΤ: δὴ 
ὃν ῬεΙρεῖβ ΡΏ1]1οΟ]. ΑηΖ. Π1352 9 συμπληροῖ ΒΤ: τὰ ὅλα συμττληροῖ 
ἈουπάθΥβ. 601]. ῬΙΟΟΙΪ. ἴῃ ΑἸΟΙ͂Ρ. 1 69, ἀμφοτέρους συμπληροῖ Βαά- 
Βδτη, τὸ πᾶν ροβῖ συμπληροῖ ἰγΔΏΒροβι ΟΥΕΙ] δά ΙΞοοτ. 46 ρεγπηαξ, 
Ρ- 331» τὰ δπίς ἀμφοτέρων 844. ΒεΙΡΚ Τ αὐτῷ Τ: αυτῷ (5ϊς) Β, 
αὐτῷ Ῥ, αὐτῷ (αἸΐετα τηᾶπὰ) ΒΒ 11 καὶ τὰς ἐπ. --- γοητείαν ἀοἴονις 
Ηὰυρς Ι τὰς τελετὰς Β: τελετὰς Τ΄ 12 μαγγανείαν (Εε] οἵ. ΚΑΡΡΘγης 
νδῃ ἀθ ζορρε!]ο 005. ἴῃ Χεποόρμοη. Ηΐδτοη. 33: μαντείαν ΒΊΤ, μα- 
γείαν ΒΑάΠδΙη 14 καὶ πρὸς ϑεοὺς ἀνϑρώποις ρΡοϑί ἀνθρώπους 
δά. Ἐς Α. ΝνοΙΐ: καὶ ἀνϑρώποις πρὸς ϑεοὺς δαᾶ. Ηευκάς 5Ρ606. 
οτί. 6ς 20 καὶ μητρὸς τίνος ἐστι Ἔ. ΠΟΥ. Τ' 22 εἱστιῶντο Ὀϊ: 
ἠστιῶντο Β, ἡστιῶντο τ 23 προσαιτήσουσα Τὶ: προσαιτὴς οὖσα Β. 
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ς 

ὃ οὖν Πόρος μεϑυσϑεὶς τοῦ νέχταρος, οἶνος γὰρ οὔπω 
ἣν, εἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον εἰσελϑὼν βεβαρημένος ηὗδεν. 
ἡ οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς ἀπορίαν παι- 
δίον ποιήσασϑαι ἐχ τοῦ Πόρου, χκαταχλίνεταί τε σπταρ᾽ 
αὐτῷ χαὶ ἐχύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ δὴ καὶ τῆς ᾿Ἱφροδίτης 
ἀχόλουϑος χαὶ ϑεράτιων γέγονεν ὃ Ἔρως, γεννηϑεὶς ἐν 
τοῖς ἐχείνης γενεϑλίοις, χαὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὧν περὶ 
τὸ χαλόν χαὶ τῆς ᾿Ἱφροδίτης καλῆς οὔσης. ἅτε οὖν Πόρου 
χαὶ Πενίας ὑὸς ὧν ὃ Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ χαϑέστηχεν. 
χερῶτον μὲν ττένης ἀεί ἔστιν, χαὶ πολλοῦ δεῖ ἁπαλός τὲ 
χαὶ χαλός, οἷον οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ σληρὸς χαὶ αὖ- 
χμηρὸς χαὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοιχος, χαμαιπετὴς ἀεὶ ὧν 
χαὶ ἄστρωτος, ἐπὶ ϑύραις χαὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίϑριος κοι- 
μώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ ἐνδείᾳ ξύνοικος. 
χατὰ δὲ αὖ τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς χαλοῖς χαὶ 

τοῖς ἀγαϑοῖς, ἀνδρεῖος ὧν καὶ ἴτης καὶ σύντονος, ϑηρευ- 
τὴς δεινός, ἀεί τινας πλέχων μηχανάς, καὶ φρονήσεως 
ἐπιϑυμητὴς χαὶ πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ 
βίου, δεινὸς γόης χαὶ φαρμαχεὺς καὶ σοφιστής" καὶ οὔτε 
ὡς ἀϑάνατος πέφυχεν οὔτε ὡς ϑνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν 
τῆς αὐτῦς ἡμέρας ϑάλλει καὶ ζῇ, ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ 
ἀποϑνήσχει, πάλιν δὲ ἀναβιώσχεται διὰ τὴν τοῦ πατρὸς 
φύσιν, τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεχρεῖ, ὥστε οὔτε ἀπορεῖ 

ωὴ 

((το4) ἄρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ, σοφίας δὲ καὶ ἀμαϑίας ἐν μέσῳ 
ἐστίν" ἔχει γὰρ ὧδε. ϑεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ᾽ ἐπι- 
ϑυμεῖ σοφὸς γενέσθαι" ἔστι γάρ᾽ οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος σο- 
φός, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ᾽ αὖ οἱ ἀμαϑεῖς φιλοσοφοῦσιν 
οὐδ᾽ ἐπιϑυμοῦσι σοφοὶ γενέσθαι" αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἔστιν 
χαλεττὸν ἀμαϑία, τὸ μὴ ὄντα χαλὸν χἀγαϑὸν μηδὲ φρό- 

21 ΜΆΑχ, Τυτ: ΧΧΙΝ 9 Ρ. 479 ἡ Διοτίμα λέγει ὅτι ϑάλλει μὲν Ἔρως εὖ- 
πορῶν, ἀποϑνήσχει ἀπορῶν 

3 αὑτῆς Β: αὐτῆς ΤΊ παιδίον ποιήσασϑαι ΒΤ: παιδοποιήσασϑαι 
ΝΑΡΕΥ Οὔ 5. ΟΥ. 19 6 γέγονεν Ἴ, ΕΝ Ροβί νε ρδιυ]α]απη ΘΑ ϑΌ 1 
ἡ ἐραστὴς ἀο]ενι Βαάπαη 8 καὶ --- οὔσης ἀοΙονι Βαάπαμη το πέ- 
νης Τὶ πενίης Β΄] δεῖ ΒΤ: δεῖ εἶναι ΒαάΠδτη 13 ὑπαίϑριος Β: 
ὑπαιϑρίοις Τ 17 δεινὸς ΟἿ. ΔΡΟΡΎ. ῬΑΙΪΒΙηστη 1810, ἀα]ανῖῖ 
Κτδυθηρῦμιὶ ΒΙδτίοτ {. ἃ. θαγεῦ. υπηηδβίαϊν. ΧΝῚ τό2 18 πόριμος 
ΤΙ πορισμος Β] φιλοσοφῶν Τ: φιλοσόφων Β Ι τοῦ βίου ἀεἸενῖί Ἴδμη 
20 τότε --- τότε ΒΤ 21 καὶ Β: τε καὶ Τ, ΟΠ ΒΘ η65 Ι ὅταν» εὐπορήσῃ 
ΒΤ; ἀεϊδνι Ἰαθη, ὃ ὅταν ἀπορήσῃ ἨἩοτητμοὶ 24 δὲ ΘοΙηπηογ: τὲ ΒΤ 
Ι καὶ Β: αὖ καὶ ἼΣ (σοφίας δ᾽ αὐ καὶ ΟΥ̓ΙΡ6Π65) 29 χαλεπὸν ἀφἸανιξ 
ἨοτηΠΊΕΙ, αὐτῷ γὰρ τούτῳ οὐτὴ ΨΊΠΑΟΡ. 21 ναὶ] ἀμαϑέᾳ ΞΥἀΘΠΒΔΙΏ, 
ἀμαϑίας ᾽πὶ Αϑὶ ὕθοετϑ. 336, 4] εἰΐατῃ 46 τοῦτο ἔχει ςοσἸίανοζαΐ 

204 
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γεμον δοχεῖν αὑτῷ εἶναι ἱκανόν" οὔχουν ἐπιϑυμεῖ ὃ μὴ 
οἰόμενος ἐνδεὴς εἶναι οὐ ἂν μὴ οἴηται ἐπιδεῖσϑαι. Τίνες 
οὗν, ἔφην ἐγώ, ὦ Διοτίμα, οἱ φιλ οσοφοῦντες, εἰ μήτε οἵ 

Β σοφοὶ εγτε οἱ ἀμαϑεῖς; Ζ4ῆλον δή, ἔφη, τοῦτό γε ἤδη καὶ 
παιδί, ὅτι οἱ μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων, ὧν δὴ χαὶ ὃ 5 
Ἔρως. ἔστι γὰρ δὴ τῶν χαλλίστων ἣ σοφία, Ἔρως δ᾽ 
ἐστὶν ἔρως πιερὶ τὸ καλόν, ὥστε ἀνα)καδυν Ἔρωτα φιλό- 

(2140) σοφον εἶναι, φιλόσοφον δὲ ὄντα μεταξὺ εἶναι σοφοῦ χαὶ 
ἀμαϑοῦς. αἰτία δὲ αὐτῷ καὶ τούτων ἢ γένεσις" “πατρὸς 
μὲν γὰρ σοφοῦ ἔστιν χαὶ εὐπόρου, μητρὸς δὲ οὐ σοφῆς Ιο 
χαὶ ἀπόρου. ἡ μὲν οὖν φύσις τοῦ δαίμονος, ὦ φίλε Σώ- 
χρατες, αὕτη ὃν δὲ σὺ φήϑης Ἔρωτα εἶναι, ϑαυμαστὸν 

ς οὐδὲν ἔπαϑες. φήϑης δέ, ὡς ἐμιοὶ δοχεῖ τεχμαιρομένῃ ἐξ 
ὧν σὺ λέγεις, τὸ ἐρώμενον Ἔρωτα εἶναι, οὗ τὸ ἐρῶν. διὰ 
ταῦτά σοι οἶμαι »άγκαλος ἐφαίνετο ὃ Ἔρως. χαὶ γὰρ τὸ 
ἔστι τὸ ἐραστὸν τὸ τῷ ὄντι χαλὸν χαὶ ἁβρὸν χαὶ τέλεον 
χαὶ μαχαριστόν᾽ τὸ δέ γε ἐρῶν ἄλλην ἰδέαν τοιαύτην 
ἔχον, οἵαν ἐγὼ διῆλϑον. Καὶ ἐγὼ εἶπον, Εἶεν δή, ὦ ξένη" 
χαλῶς γὰρ λέγεις" τοιοῦτος ὧν ὃ Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει 

τοῖς ἀνθρώποις; Τοῦτο δὴ μιετὰ ταῦτ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, 20 
Ὀ πειράσομαί σε διδάξαι. ἔστι μὲν γὰρ δὴ τοιοῦτος χαὶ 

οὕτω γεγονὼς ὅ Ἔρως, ἔστι δὲ τῶν χαλῶ ὧν, ὡς σὺ φῇς. εἰ 
δέ τις ἡμᾶς ἔροιτο" τί τῶν χαλῶν ἐστιν ὃ Ἔρως, ὠ Σώ- 

χρατές τε χαὶ Διοτίμα; ὧδε δὲ σαφέστερον ἐρῶ" ὃ ἐρῶν 
τῶν χαλῶν τί ἐρᾷ; χαὶ ἐγὼ. εἶττον ὅτε Γενέσϑαι αὑτῷ. 25 
.1λ}: ἐπιποϑεῖ, ἔφη, ἣ ἀπόχρισις ἐρώτησιν τοιάνδε" τέ 
ἔσται ἐχείνῳ ᾧ ἂν γένηται τὰ χαλά; Οὐ πάνυ ἔφην ἔτι 
ἔχειν ἐγὼ πρὸς ταύτην τὴν ἐρώτησιν προχείρως ἀποχρί- 

Ἑ γασϑαι. 11λλ᾽, ἔφη, ὥσπερ ἂν εἴ τις μεταβαλὼν. ἀντὶ τοῦ 
χαλοῦ τῷ ἀγαθῷ χρώμενος σπσυνϑάνοιτο᾽ φέρε, ὦ Σώχρα- 30 

τες, ὃ ἐρῶν τῶν ἀγαϑῶν τί ἐρᾷ; Γενέσϑαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
᾿ αὐτῶ Ὁ: αὐτὸ Β, αὐτῷ ΤΙ ἱκανόν ἀφ]ενῖξ Ηγβομίρ οὔκουν 

Ῥί: οὐκοῦν ΒΤ 4 δῆλον δὴ ἔς δῆλον ότι Β, δῆλον ΗεγμηΔ ΠΗ, δῆλόν 
ἐστι Ἀδτερ (δῆλον τοῦτό γε, ἡ δ᾽ ἥ, καὶ ΒΑΔΗΔΠῚ) 5. ὧν δὴ ὕὔϑεπεοτγ: 
ὧν ἂν ΒΊ, ὧν αὖ Ψίπαοῦ.::, ὧν Ἀϊοκεγέ 9 αὐτῷ (5ἴπ6 δοσαηΐα) Β 
13 τεκμαιρομένῃ ΤῸ: τεκιαιρομένη Β Τό τὸ δηΐο τῷ ἀεϊενῖε Βαά- 
81 19 ὧν ΒΤ: δὲ ὧν Θἴθρβᾶπιβ 22 σὺ γῇς ΒΤ: σύμφῃς Οὕ5Θ6Π6 Γ 
24 τε καὶ Β: καὶ ΤΊ] ἐρῶι Ὁ, ἐρᾶν: ΒῚ 25 αὐτῷ ΒΤῚ 26 ἐπιποϑεῖ 
Β: ἔτει ποϑεῖ Τ, ἔτι ἐπιποϑεῖ Ἀὔοκετε. 381 ὁ ἐρῶν ΔΡΟΒΤ. Μαγζοῖα- 
Πυτ Εἰ; ἐρα (ἐρὰ Ὀ) ὁ ἐρῶν Β, ἐρᾷ ὁ ἐρῶν Τ, ἔροιτο" ὁ ἐρῶν Ηετῖ- 
ΤΠ ΔΉΏ, ἔροιϑ' ὁ ἐρῶν βου ρϑἱξ εἰ πυνϑάνοιτο ἀΕΙενῖς {756 πεῦ, εἴ γ ἐρᾷ 
ὁ ἐρῶν ΒοΒάς (ἐρᾷ ὁ ἐρῶν τῶν ἀγαϑῶν" τί ἐρᾷ ΜΝ ΙΠΟΚΟΙΤηΔΠΠ δὰ 

.« ΟΣ ὁ ὃ 

ΕπΐηΥ ἄφπη). ΧΙ, ἐρᾷ ὁ ἐρῶν τῶν ἀγαϑῶν τί; οἰϊπι ψοΘρΕ]]η) 
- 
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αὑτῷ. Καὶ τί ἔσται ἐχείνῳ ᾧ ἂν γένηται τἀγαϑά; Τοῦτ᾽ 
εὐπορώτερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔχω ἀποχρίνασϑαι, ὦ ὅτι εὐδαίμων 
ἔσται. Κτήσει γάρ, ἔφη, ἀγαϑῶν οἱ εὐδαίμονες εὐδαί- 

᾿ ᾿Ξ, ΠΩ» πὰ ΡῈ, [4 ’ Χ ͵ μονὲξς, χαὶ οὐχέτι προσδεῖ ἐρέσϑαι, ἵνα τί δὲ βούλεται 
εὐδαίμων εἶναι ὁ βουλόμενος, ἀλλὰ τέλος δοχεῖ ἔχειν ἢ 
ἀπόχρισις. -““ληϑῆ λέγεις, εἶπτον ἐγώ. Ταύτην δὲ τὴν 
βούλησιν χαὶ τὸν ἔρωτα τοῦτον πότερα χοιγνὸν οἴξι εἶναι 
πάντων ἀνϑρώπων, χαὶ πάντας τἀγαϑὰ βούλεσϑαι αὑτοῖς 
εἶναι ἀεί, ἢ πῶς λέγεις; Οὕτως, ἣν δ᾽ ἐγώ" χοιγὸν εἶναι 
σάντων. Τί δὴ οὗν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐ πάντας ἐρᾶν 
φαμέν, εἴχτερ 7ὲ πάντες τῶν αὐτῶν ἐρῶσιν χαὶ ἀεί, ἀλλά 
τινάς φαμὲν ἐρᾶν, τοὺς δ᾽ οὔ; Θαυμάζω, ἣν δ᾽ ἐγώ, χαὶ 
αὐτός. ᾿1λλὰ μὴ ϑαύμαζ᾽, ἔφη" ἀφελόντες γὰρ τοῦ ἔρω- 
τός τι εἶδος ὀνομάζομεν, τὸ τοῦ ὅλου ἐχιιτιϑέντες ὄνομα, 
ἔρωτα, τὰ δὲ ἄλλα ἄλλοις καταχρώμεϑα ὀνόμασιν. “Ὥσττερ 
τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Ὥσπερ, τόδε. οἶσϑ' ὅτι ποίησίς ἐστίν τι 
πολύ" ἢ γάρ τοι ἕχ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὃν ἰόντι ὁτῳοῦν 
αἰτία πᾶσά ἔστι ποίησις, ὥστε χαὶ αἱ ὑττὸ πάσαις ταῖς 
τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ χαὶ οἱ τούτων δημιουργοὶ 
στάντες ποιηταί. ᾿1ληϑῆ λέγεις. Αλλο ὅμως, ἡ δ᾽ ̓ » οἶσϑ' 
ὅτι οὐ χαλοῦνται ποιηταὶ ἀλλὰ ἄλλα ἔχουσιν ὀνόματα, 
ἀπὸ δὲ πάσης τῆς ποιήσεως ἕν μόριον ἀφορισϑὲν τὸ 
περὶ τὴν μουσικὴν χαὶ τὰ μέτρα τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι 
προσαγορεύεται. ποίησις γὰρ τοῦτο μόνον καλεῖται, καὶ 
οἱ ἔχοντες τοῦτο τὸ μόριον τῆς ποιήσεως ποιηταί. ᾿1ληϑῆ 
λέγεις, ἔφην. Οὕτω τοίνυν χαὶ περὶ τὸν ἔρωτα᾽ τὸ μὲν 
χεράλαιόν ἐστι πᾶσα ἡ τῶν ἀγαϑῶν ἐπιϑυμία χαὶ τοῦ 
εὐδαιμονεῖν ὃ μέγιστός τε χαὶ δολερὸς ἱ ἔρως πιαντί" 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄλλῃ τρεπόμενοι ττολλαχῆ ἐπὶ αὐτό, ἢ χατὰ 

: αὐτῷ ΒΤ 3 ἀγαϑῶν ΤΡ: ἀγάϑων Β 4 δὲ ΒΤ: δὴ Αι 
6 δὲ Β: δὴ Ὁ 8 αὐτοῖς Β: αὐτοῖς Τ' 13 γὰρ Β: γὰρ ἄρα ΤΊ ἔρω- 
τος Β: ἐρῶντος Τ' . τοι ΜίηΟΡ. 21: τὰ ΒΤ 20 ἢ δ᾽ ἥ ΒΕΚΙΚοΙ: 
ἤδη ΒΤ᾽ 1: ἔχουσιν Τ: ἕξουσιν Β, ἴσχουσιν ἘΑΠΡΕΝ 25 ἐτὰ σεοιή- 
σεως ἀοΙενι Η!γβοἢ]ρ' 27 πᾶσα --- εὐδαιμονεῖν ἀφρίανι ΒΑαΠδτα 
28 δολερὸς ΒΤ: δεινότατος ΑΞί, κοινὸς ἩΙΊΙΏΕΪ, ὁλόκληρος ΡΗρΙς 
ΞΟ δά. οΥἹῖ. 34, Μαάν!σ δάνοιβ. 1 2906, ὅλος Βδάπδπι, ἀϑρόος Ν ετ- 
ΤΊ ἤγθη ῬΪαΐ. δια. 84, σφοδρότατος ΘΕ ΠΆΓΩ, δολεοώτατος 51411- 
Ῥϑιτη (1852), σφοδρὸς (οθεῖ τηηθπΊοβ.3 11 279, πρῶτος ἔαπ]556 58- 
ΒΡΙΘΟΥ (ὁ μέγιστός "τὲ καὶ δολερὸς ἀε]θνιι. υὕβθμευ, ὁ μέγιστός -- 
παντὶ ἀα]εν!ὶ 5(ΔΠ δι (1827), ὁ ὁρμητικός τε καὶ τολμηρὸς (ὙΘΌΖΕΥ 
ΖῈΓ ΡΥΙΘΟἢ. τ. τόὄτῃ. Γϊζεγαΐαγρ. 190) 1] παντέ ΒΤ; πάντῃ ῬΗυρκΚ 
29 αὐτό Ψοξρο]η: αὐτὸν ΒΤ 
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χρηματισμὸν ἢ κχατὰ φιλογυμναστίαν ἢ χατὰ φιλο- 
σοφίαν, οὔτ᾽ ἐρᾶν χαλοῦνται οὔτ᾽ ἐρασταί, οἱ δὲ χατὰ 
ἕν τι εἶδος ἰόντες τὲ χαὶ ἐσπουδαχότες τὸ τοῦ ὅλου 
ὄνομα ἴσχουσιν ἔρωτά τε χαὶ ἐρᾶν χαὶ ἐρασταί]. Κιν- 
δυνεύεις ἀληϑῆ, ἔφην ἐγώ, λέγειν. Καὶ λέγεται μέν γέ 9 

Ἑ τις, ἔφη, λόγος, ὡς οὗ ἂν τὸ ἑαυτῶν ἥμισυ ζητῶσιν, 
οὗτοι ἐρῶσιν" ὃ δ᾽ ἐμὸς λόγος οὔτε ἡμίσεός φησιν εἶναι 
τὸν ἔρωτα οὔτε δλῪ ου, ἐὰν μὴ τυγχάνῃ γέ που, ὠ ἕταῖρε, 
ἀγαϑὸν ὄν" ἐπεὶ αὑτῶν γε χαὶ πόδας χαὶ χεῖρας ἐϑέλου- 
σιν ἀποτέμνεσθαι οἱ ἄνϑρωποι, ἐὰν αὐτοῖς δοχῇ τὰ ἕαυ- τὸ 
τῶν πονηρὰ εἶναι. οὐ γὰρ τὸ ἑξαυτῶν οἶμαι ἕχαστοι 
ἀσπάζονται, εἰ μὴ εἴ τις τὸ μὲν ἀγαϑὸν οἰχεῖον χαλεῖ 
χαὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ χαχὸν ἀλλότριον" ὡς οὐδέν γε ἄλλο 

206 ἐστὶν οὗ ἐρῶσιν ἅνϑρωποι, ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ" ἢ σοὶ δοχοῦ- 

σιν; πῆρ ταν γοϑ ἔμοιγε, ἣν δ' ἐγώ. “2ρ᾽ οὖν, ἢ δ᾽ ἢ, τὸ 
οὕτως ἁπλοῦν ἐστιν λέγειν, ὅτι οἱ ἄνϑρωποι τἀγαϑοῦ 
ἐρῶσιν; Ναί, ἔφην. Τί δέ; οὐ προσϑετέον, ἔφη, ὅτι χαὶ 
εἶναι τὸ ἀγαϑὸν αὑτοῖς ἐρῶσιν; Προσϑετέον.. “2ρ᾽ οὖν, 
ἔφη, χαὶ οὐ μόνον εἶναι, ἀλλὰ χαὶ ἀεὶ εἶναι; Καὶ τοῦτο 
προσϑετέον. Ἔστιν ἄρα ξυλλήβδην, ἔφη, ὃ ἔρως τοῦ τὸ 20 
ἀγαϑὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί. ᾿Ἰληϑέστατα, ἔφην ἐγώ, λέγεις. 

Β Ὅτε δὴ τούτου ὃ ἔρως ἐστίν, ἡ δ᾽ ἥ, τῶν τίνα τρόπον 
διωχόντων αὐτὸ χαὶ ἐν τίνι πράξει ἡ σπουδὴ καὶ ἡ σύν- 
τασις ἔρως ἂν καλοῖτο; τί τοῦτο τυγχάνει ὃν τὸ ἔργον; 
ἔχεις εἰπεῖν; Οὐ μεντᾶν σέ, ἔφην ἐγώ, ὠ 4ιοτίμα, ἐθαύ- 25 
μαζον ἐπὶ σοφίᾳ χαὶ ἐφοίτων παρὰ σὲ αὐτὰ ταῦτα μα- 
ϑησόμενος. .1λλ: ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ. ἔστι γὰρ τοῦτο 

((. 2158) τόχος ἐν χαλῷ χαὶ χατὰ τὸ σῶμα χαὶ χατὰ τὴν ψυχήν. 

Μαντείας, ἦν δ᾽ ἐγώ, δεῖται ὅ τί ποτε λέγεις, χαὶ οὐ 

4 ἔρωτά τε --- ἐρασταί ἀε]ενῖ, ἔρως τε --- ἐρασταί Ηεγ]είη 
ΕἸεςοΚεἰίϑ. 1Δτρ. Ον 807. 6 τὸ ἑαυτῶν ἥμισυ ΒΟΙΡ51: τὸ ἥμισυ 
ἑαυτῶν ΒΊ, τὸ ἥμισυ τὸ ἑαυτῶν ϑΑΌΡΡΒΕ, τὸ ἥμεσυ ὔβθαη! 9 ἐπεὶ 
ΤΡ: ἐπὲ ἐπέρα, Τ᾽ 12 καλεῖ ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: καλῇ ΒΤ τ4ά ἄνϑρωποι 
ΒεΚΚεοΥ: αἀνϑρωποιβΊ, ἀε]ανι Βαιΐου τς ἡ δ᾽ ἡ Βοκκογ(οξ22): ἤδη 
ΒΤ (εΐ 22) [δ οἱ ἄν ϑρωποι ΒΤ: ἄνϑρωποι Θδυρρε 1η δὲ Β: δαὶ Τ 
18 αὑτοῖς Β: αὐτοῖς Ἔ: 20 τοῦ τὸ Ὁ: τοῦτο Β, τοῦ τὸ - Τὸ 21 αὐτὸ 
Β, αὐτῷ Τ᾽ ᾿22 τούτου Βαϑί Κτιΐ, Ν΄ 6Γ5. τ6: τοῦτο ΒΤ | ἐστὶν 
ἀρορυ. Ν, ΒεΕΚΚεοΥ: ἐστιν (έστιν Τὴ αἰεὶ ΒΥ, ἐστίν, ἄγε ἴὔϑεπεγ | τῶν 
ΤΌ: τὸν Β ! τίνα Ὀ: τινα ΒΤ 23 αὐτὸ Β: αὐτὸν Τ| τίνι Τ, 564 
ἐ Ῥοβέ ν ἴῃ τδ5. ] ἢ σπουδῇ Β, ἢ σπουδῇ Τ΄ ] σύντασις Β: σύστασις Τ' 
24 τί --- ἔργον δἀδυθίταντε ΒΑΔΠδη 25 ἔφη», ἐγὼ αἀἰδιηχις Αϑέ 
29 καὶ οὐ μανϑάνω ἀρ]ενι ΝΑΡΕΥ Απάος. οἵ. 46 τηγϑί. 70 
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(( το58) μανϑάνω. ᾽1λλ: ἐγώ, ἡ δ᾽ ἥ, σαφέστερον ἐρῶ. χυοῦσιν 

ΤῸ 

15 

20 

25 

γάρ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, πάντες ἄνϑρωποι χαὶ χατὰ τὸ 
σῶμα χαὶ χατὰ τὴν ψυχήν, χαὶ ἐπειδὰν ἐν τῇ ἡλικίᾳ γέ- 
γωνται, τίχτειν ἐπιϑυμεῖ ἡμῶν ἡ φύσις" τίχτειν δὲ ἐν 
μὲν αἰσχρῷ οὐ δύναται, ἐν δὲ τῷ χαλῷ [ἡ γὰρ ἀνδρὸς καὶ 
γυναιχὸς συνουσία τόχος ἐστίν]. ἔστι δὲ τοῦτο ϑεῖον τὸ 
πρᾶγμα, χαὶ τοῦτο ἐν ϑνητῷ ὄντι τῷ ζῴῳ ἀϑάνατον ἔνε- 
στιν, ἡ κύησις καὶ ἡ γέννησις. τὰ δ᾽ ἐν τῷ ἀναρμόστῳ 
ἀδύνατον γενέσϑαι. ἀνάρμοστον δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ 
τῷ ϑείῳ, τὸ δὲ χαλὸν ἁρμόττον. Μοῖρα οὖν χαὶ Εἰλεί- 
ϑυια ἢ καλλονή ἔστι τῇ γενέσει. διὰ ταῦτα᾽ ὅταν μὲν 
χαλῷ προσπελάζῃ τὸ χυοῦν Ἱλεών τε γίγνεται καὶ εὐφραι-- 
γόμενον διαχεῖται χαὶ τίχτει τε χαὶ γεννᾷ" ὅταν δὲ αἰ- 
σχρῷ, σχυϑρωττόν τὲ χαὶ λυπούμενον συσπειρᾶται [χαὶ 
ἀποτρέπεται) καὶ ἀνίλλεται χαὶ οὐ γεννᾷ, ἀλλ᾽ ἴσχον τὸ 
κύημα χαλεπῶς φέρει. ὅϑεν δὴ τῷ χυοῦντί τε χαὶ ἤδη 
σπαργῶντι πολλὴ ἡ πτόησις γέγονε περὶ τὸ χαλὸν διὰ 
τὸ μεγάλης ὠδῖνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔστιν γάρ, ὦ 
Σώχρατες, ἔφη, οὐ τοῦ καλοῦ ὃ ἔρως, ὡς σὺ οἴει. “λλὰ 
τί μήν; Τῆς γεννήσεως : χαὶ τοῦ τόχου ἐν τῷ χαλῷ. Εἶεν, 
ἣν δ᾽ ἐγώ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. τέ δὴ οὺὐν τῆς γεννήσεως; 
ὅτι ἀειγενές ἔστι χαὶ ἀϑάνατον ὡς ϑνητῷ ῇ γέννησις. 
ἀϑανασίας δὲ ἀναγκαῖον ἐπιϑυμιεῖν μετὰ ἀγαϑοῦ ἐκ τῶν 

ὡμολογημένων, εἴσχιερ τοῦ ἀγαϑοῦ ἑαυτῷ εἶναι ἀεὶ (ἢ 
ἔρως ἐστίν. ἀναγχαῖον δὴ ἐκ τούτου τοῦ λόγου, καὶ τῆς 
ἀϑανασίας τὸν ἔρωτα εἶναι. 

Ταῦτά τε οὖν πάντα ἐδίδασχέ με, ὅπότε περὶ τῶν 

ι ἢ δ ἢ ΒΕΚΚοΥ: ἤδη ΒΤ | κυουσιν (ϑἰῃβ δοςθηία) Β, κύουσι Τ 
2 ἀνϑρωποι ΒΤ: ἄνϑρωποι ΘΔΌΡΡΕ | καὶ κατὰ Τ: κατὰ Β 3 τὴν 
ψυχὴν Β: ψυχὴν ΤΊτῇ Βδάπατη: τίνὶ ΒΤ 4 τίκτειν δὲ---τόκος ἐστίν 
αἀεἰονι δίς τ τῷ ἀο]ονι Βδάμδτῃ | ἡ --- ἐστίν ἀο]ονι Αϑί Ἶ δὲ 

ΒΤ: γὰρ ἈοΠάς 7 ἔνεστιν Β: ἐστιν Τ᾽ 8 τὰ Β: ταῦτα Τ᾽ τὸ ἀρρύιδι 
(5810) Τ: ϑεῷ Β | εἰλείϑυια Τ: εἰλήϑυια Β' τι καλλονή ΒΤ: Καλλόνη 
ὕσπεπεῖ ἘΒείη. Μα5. ΧΧΠΙ 368, Καλλονή Ηὰρ 14 τε ΒΤ: τε γίγνεται 
ὕὔξεπευ | συσπειρᾶται Τὶ: συυ]σπείρεται Β, 564 ν Ῥαποί5 ποίαν! Ῥ 
Ι καὶ ἀποτρέπεται ἀο]ενι Τὔὕ5Ε ΠΕ τῷ ἘΡΕΙ͂ Β, ἀνείλλειται Τ, 

5αά ἈΝΑΡ ΑΡᾺ ΤἝοδηςοΥ65 Τηδηϊι5 εοοσαηΐς 17 πτόησις ΒΕΚΚΟΥΙ: 
στοίησις Β, πτοίησις Τ' 18 ἀπολύειν ΤΊ: ἀπολαύειν Β | ἔχοντα ΒΤ: 
ἐρῶντα ΨοΟΘΟΘ]η 20 τί ΒΤ; τίνος ϑίθβρῃμαπιιβϑὀ 21 πάνυ -- ἔφη 
ἀεϊδνιῖ Βαάματη Ι τί --- γεννήσεως ΤλϊοἰϊτηαΘ {{Ἰ αἰ ΜΟΘΡΘ]η ΘΡ. 
ΘΡΙξ τ. 24 τοῦ ἀγαϑοῦ ΒΤ: τοῦ τἀγαϑὸν ΨΊΏΛΑΟΡ. 50}. 7; 
ΔΡΟΡΥ. Ἐ| ὁ ἔρως ΒΕΚΚοΙ;: ἔρως ΒΤ. 
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ἐρωτιχῶν λόγους ποιοῖτο, χαί ποτὲ ἤρετο Τί οἴει, ὦ Σώ- 
ἀρατες, αἴτιον εἶναι τούτου τοῦ ἔρωτος χαὶ τῆς ἐπιϑυ- 
μίας; ἢ οὐχ αἰσϑάνει ὡς δεινῶς διατέϑεται ττάντα τὰ 
ϑηρία, ἐπειδὰν γεννᾶν ἐπιϑυμήσῃ, καὶ τὰ πεζὰ καὶ τὰ 
πτηνά, νοσοῦντά τε πάντα χαὶ ἐρωτιχῶς διατιϑέμενα, 
πρῶτον μὲν περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα περὶ 
τὴν τροφὴν τοῦ γενομένου, καὶ ἑτοῖμά ἐστιν ὑπὲρ τούτων 
χαὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσϑενέστατα τοῖς ἰσχυροτάτοις χαὶ 
ὑπεραποϑνήσχειν, χαὶ αὐτὰ τῷ λιμῷ τπιαρατεινόμενα ὥστ᾽ 
ἐχεῖνα ἐχτρέφειν, καὶ ἄλλο πᾶν ποιοῦντα. τοὺς μὲν γὰρ 
ἀνϑρώπους, ἔφη, οἵοιτ᾽ ἄν τις ἐχ }0) γισμοῦ ταῦτα ποιεῖν" 
ὰ δὲ ϑηρία τίς αἰτία οὕτως ἐρωτικῶς διατέϑεσϑαι; 
ἜΡΕ λέγειν; καὶ ἐγὼ αὖ ἔλεγον ὅτι οὐχ εἰδείην" ἣ δ᾽ 
εἶπεν, Διανοεῖ οὖν δεινός ποτε γενήσεσϑαι τὰ ἐρωτιχά, 
ἐὰν ταῦτα μὴ ἐννοῇς; “Δλλὰ διὰ ταῦτά τοι, ὦ Διοτίμα, 
ὅπτερ νυνδὴ εἴπτον, παρὰ σὲ ἥχω, γνοὺς ὅτι διδασχάλων 
δέομαι. ἀλλά μοι λέγε χαὶ τούτων τὴν αἰτίαν χαὶ τῶν 
ἄλλων τῶν περὶ τὰ ἐρωτιχά. Εἰ τοίνυν, ἔφη, .τειστεύεις 
ἐχείνου εἶναι φύσει τὸν ἔρωτα, οὗ πολλάχις ᾿ὡμολογήχα- 
μεν, μὴ ϑαύμαζε. ἐνταῦϑα γὰρ τὸν αὐτὸν ἐχείνῳ λόγον 
ἢ ϑνητὴ φύσις ζητεῖ χατὰ τὸ δυνατὸν τὸ ἀεὶ εἶναι [ἀϑά- 
γατος]. δύναται δὲ ταύτῃ μόνον [τῇ γενέσει], ὅτι ἀεὶ 
χαταλείπει ἕτερον νέον ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ, ἐπεὶ χαὶ ἐν ᾧ 
ἕν ἕχαστον τῶν ζῴων ζῆν καλεῖται καὶ εἶναι τὸ αὐτό, 
οἷον ἐχ παιδαρίου ὃ αὐτὸς λέγεται ἕ ἕως ἂν πρεσβύτης 7έ- 
γηται" οὗτος μέντοι οὐδέποτε τὰ αὑτὰ ἔχων ἐν αὑτῷ 
ὅμως ὃ αὑτὸς χαλ εῖται, ἀλλὰ νέος ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ 

ἀπολλύς, χαὶ χατὰ τὰς τρίχας χαὶ σάρκα χαὶ ὀστᾶ χαὶ 

αἷμια χαὶ ξύμπαν τὸ σῶμα. χαὶ μὴ ὅτι χατὰ τὸ σῶμα, 
ἀλλὰ χαὶ κατὰ τὴν ψυχὴν οἱ τρόποι, τὰ ἤϑη, δόξαι, ἐπι- 

7 ἐστιν ἀε]ενι Βα δα . 9 τῷ εγδβυτῃ ἴῃ ΔΡΟΡΎΥ. (Οἱ 5] 1πῖδηο 
155, ἀφΙ]ενι Βδαμδπη 13 αὖ ἔλεγον Ὁ: ἀνελεγον Β, ἂν ἔλεγον Τ' 
14 διανοεῖ ΤΌ: διανόει Β 20 τὸν ΒΤ: κατὰ τὸν Ηἰτβοῖρσ 21 τὸ 
ἀεὶ εἶναι ΒΟΥΪΡ51 ὯΟΥ. ΠΟΠΊΙΗ. 88: αἰεὶ τὸ εἶναι ἀϑάνατος Β, αἰεί τε 
εἶναι καὶ ἀϑάνατος Τ,, τὸ εἶναι αἰεὶ ἀϑάνατος ΝΊΛΑΟΡ. 21, τὸ εἶναι 
αἰεί Ὄὔβαεμευ 22 μόνον ΨεΙτΊΘΒτθη ΡΪαΐ. ϑίαα, 85: μόνον τῇ γε- 
γνέσει ΒΊ, μόνον, τῇ γενέσει ἀἰϑττηχῖΐ Καοκοετί, μόνον, τῇ γεννήσει 
ἘΞΑ, ἌΝΟΙΓΕ! ὅτι -- καταλείπει ΒΤ: ὅταν -- καταλείπῃ Ὀβεηθῦ 
24 ἕν ἕκαστον τῶν ζῴων ἀεἸονι Αϑί 26 αυτῷ (51π6 βρίγτα) Β, 
αὐτῷ Τ 27 ἀλλὰ νέος ΒΤ: ἀλλοῖος ϑίβρμαπιιβ, ἀλλὰ νέος τὰ μὲν 
ΘοΙΏΠΊΘΥ | τὰ δὲ ΒΤ: τὰ δὲ παλαιὰ Βαξί, τὰ μὲν προσλαμιβάνων τὰ 
δὲ Ε΄. Α. ΜΟΙ 30 τρόποι Τ: τόποι Β Ἰ ἤϑη ΒΤ: ἔϑη ΕἸΒΟΠΘΥ. 
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ϑυμίαι, ἡδοναί, λῦπαι, φόβοι, τούτων ἕκαστα οὐδέττοτε 
τὰ αὐτὰ πάρεστιν ἑχάστῳ, ἀλλὰ τὰ μὲν γίγνεται, τὰ δὲ 
ἀπόλλυται. πολὺ δὲ τούτων ἀτοττώτερον ἔτι, ὅτι χαὶ αἱ 
ἐπιστῆμαι μὴ ὅτι αἵ μὲν γίγνονται, αἵ δὲ ἀπόλλυνται 208 

5 ἡμῖν, καὶ οὐδέποτε οἱ αὐτοί ἔσμιεν οὐδὲ κατὰ τὰς ἐιστή-- 
μας, ἀλλὰ καὶ μέα ἑχάστη τῶν ἐπιστημῶν ταὐτὸν ττάσχει. 
ὃ γὰρ καλεῖται μελετᾶν, ὡς ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης" 
λήϑη. γὰρ ἐπιστήμης ἔξοδος, μελέτη δὲ πάλιν χαιγὴν ἐμ- 
ποιοῦσα ἀντὶ τῆς ἀπιούσης [μγήμην σῴξει τὴν ἐπιστή- 

το μήν, ὥστε τὴν αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. τούτῳ γὰρ τῷ τρόττῳ 
πᾶν τὸ ϑνητὸν σῴζεται, οὐ τῷ παντάπασιν τὸ αὐτὸν ἀεὶ 
εἶναι ὥσπερ τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν χαὶ παλαιούμε- Β 
γον ἕτερον γέον ἐγκαταλείητειν οἷον αὐτὸ ἦν. ταύτῃ τῇ 
μηχανῇ, οὖ Σώχρατες, ἔφη; ϑνητὸν ἀϑανασίας μευέχει, 

τ5 χαὶ σῶμα χαὶ τάλλα πάντα" ἀδύνατον δὲ ἄλλῃ. μὴ οὖν 
ϑαύμαζε, εἰ τὸ αὑτοῦ ἀποβλάστημα φύσει πᾶν τιμᾷ" 
ἀϑανασίας γὰρ χάριν παντὶ αὕτη ἡ σπουδὴ καὶ ὃ ἔρως 
ἕγγεται. 

Καὶ ἐγὼ ἀχούσας τὸν λόγον ἐθαύμασά τε χαὶ εἶπτον 
20 Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ω σοφωτάτη ““ιοτίμα, ταῦτα ὡς ἀληϑῶς 

οὕτως ἔχει; χαὶ ἥ, ὥστστερ οἱ τέλεοι σοφισταί, Εὐ ἴσϑι, ς 

ἔφη, ὦ Σώχρατες᾽ ἐπεὶ χαὶ τῶν ἀνϑρώπων εἰ ἐϑέλεις εἰς 
τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι, ϑαυμάζοις ἂν τῆς ἀλογίας [περὶ], 
ἃ ἐγὼ εἴρηκα εἰ μὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηϑεὶς ὡς δεινῶς διά- 

25 κδινται ἔρωτι τοῦ ὀνομαστοὶ γενέσϑαι καὶ κλέος ἐ ἐς τὸν (( 2160} 
ἀεὶ χρόνον ἀϑάνατον καταϑέσϑαι, καὶ ὑπὲρ τούτου 
χινδύνους τε κινδυνεύειν ἑἕτοῖμοί εἶσι πάντας ἔτι μᾶλλον 
ἢ ὑπὲρ τῶν παίδων, καὶ χρήματα ἀναλίσχειν χαὶ ττόνους Ὁ 
πονεῖν οὑστινασοῦν χαὶ ὑττεραττοϑνήσχειν. ἐπεὶ οἴει σύ, 

ἡ ὃ -- 8 ἔξοδος ϑ10}. ἤοτί]ερ. 26, 6] το τούτῳ --- τ3 ἦν 510}. 1. ο. 75, 12 
Ι τ μὴ -- τ ἕπεται 1. ο. ϑίοραειι5 

2 ἔτι Β: ἐστὲν Τ΄ 9 μνήμην ΒΙ, ἀεἸδνῖ Βαϊζεγ: μνήμῃ ΒΔΌΡΡΘ 
11 ϑνητὸν Τ, τασδη5 Ὁ: ὀνητὸν Β Ϊ οὐ τῷ ΤΌ: οὕτω Β 12 καὶ 
παλαιούμενον Ομ]. οοάθχ Α 5ιορδεὶ 13 ἐγκαταλείπειν ΒΤ: ἀεὲ 
καταλείπειν Ἠ]Υ5ΟΠὶρ (τὸ ἀεὶ ἀπιὸν 1756 Πη 67) 14 μετέχει --- ἀδύνα- 
τον (Ὑβυζου δά Ρ]οΐ. 48 ρυ]οῆγ. 528: μετέχειν --- ἀϑάνατον ΒΤ, 
μετέχει --- ἀϑάνατον Βίθρμδηυβ, μετέχειν --- δυνατόν, ἀδύνι δὲ» 
Ψοσρα]η 22 ἐπεὶ Β: ἐπεί γε ΤΊ ἐθέλεις ΒΤ: ἐθέλοις Θχοογρία 
Ῥαϊδίϊηδ 173 23 περὶ ΒΊ, ἀεηονΝ Αϑβί; πέρε ΨΊΠΑΟΡ. 21 (νεῦρα 
τῆς ἀλογίας περὶ ἀεΙεημ ἃ 6558 νἹ ἀθηΐα) 25 Πδχδιηθίγιπη ὈΥΙΠΊτ5 
ἰηάϊςαντε ἩοτητηΕὶ | ἐς Β: εἰς Τὸ 26 ἀϑάνατον ἀε]ενῖϊ Ει, Α. ΝΥ οΙΕ 
27 ἔτει μᾶλλον Β: ἔτι Τ 

᾿ Ά Ῥζαίο υοΐ. Γ΄. 4 
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ἔφη, ᾿Ἴλχηστιν ὑπὲρ ᾿δμήτου ἀποϑανεῖν ἄν, ἢ ̓Αἀχιλλέα 
Πατρόχλῳ ἐπαποϑανεῖν, ἢ προαποϑανεῖν τὸν ὑμέτερον 
Κόδρον ὑπὲρ τῆς βασιλείας τῶν παίδων, μὴ. οἰομένους 
ἀϑάνατον μνήμην ἀρετῆς πέρι ἑαυτῶν ἔσεσϑαι, ἣν νῦν 
ἡμεῖς ἔχομεν; πολλοῦ γε δεῖ, ἔφη, ἀλλ᾽ οἶμαι ὑ7τὲρ ἄρε- 5 
τῆς ἀϑανάτου καὶ τοιαύτης δόξης εὐχλεοῦς πάντες πάντα 

Ἑ ποιοῦσιν, ὅσῳ ἂν ἀμείνους ὦσι, τοσούτῳ μᾶλλον" τοῦ 

γὰρ ἀϑανάτου ἐρῶσιν. οἱ μὲν οὖν ἐγχύμονες, ἔφη, χατὰ 
«τὰ" σώματα ὄντες πρὸς τὰς γυναῖχας μᾶλλον τρέπονται (ἔ τος 8) 
χαὶ ταύτῃ ἐρωτικοί εἰσιν, διὰ παιδογονίας ἀϑανασίαν το 
χαὶ μνήμην χαὶ εὐδαιμονίαν, ὡς οἴονται, αὑτοῖς εἰς τὸν 
ἔπειτα χρόνον πάντα ποριζόμενοι" οἱ δὲ χατὰ τὴν ψυχήν 

209 --- εἰσὶ γὰρ οὗν, ἔφη, οἱ ἐν ταῖς ψυχαῖς χυοῦσιν ἔτι μᾶλ- 
λον ἢ ἐν τοῖς σώμασιν, ἃ ψυχῇ προσήκει καὶ κυῆσαι χαὶ 
τεχεῖν᾽ τί οὖν “προσί κει; φρόνησίν τὲ χαὶ τὴν ἄλλην ἄρε- 15 
τήν" ὧν δή εἶσι καὶ οἱ ποιηταὶ πάντες γεννήτορες χαὶ 
τῶν δημιουργῶν ὅσοι λέγονται εὑρετιχοὶ εἰναι" πολὺ δὲ 
μεγίστη, ἔφη, χαὶ χαλλέ στη τῆς φρονήσεως ἢ: περὶ τὰς 
τῶν πόλεών τε χαὶ οἰχήσεων διαχοσμήσεις, Ἃ δὴ ὦ ὄνομά 
ἐστι σωφροσύνη τε χαὶ δικαιοσύνη: τούτων αὖ ὅταν τις 20 

Β ἐχ γέου ἐγχύμων ἢ τὴν ψυχὴν ϑεῖος ὧν χαὶ ἡκούσης τῆς 
ἡλικίας τίχτειν τὲ χαὶ γεννᾶν ἤδη ἐπιϑυμῇ, ζητεῖ δὴ 
οἶμαι χαὶ οὗτος περιιὼν τὸ καλὸν ἐν ᾧ ἂν γεννήσειεν" 
ἐν τῷ γὰρ αἰσχρῷ, οὐδέποτε γεννήσει. τά τξ οὖν σώματα 
τὰ χαλὰ μᾶλλον ἢ τὰ αἰσχρὰ ἀσπάζεται ἅτε χυῶν, χἂν 25 
ἐντύχῃ ψυχῇ χαλῇ χαὶ γενναίᾳ χαὶ εὐφυεῖ, πάνυ δὴ ἄστεά- 
ζεται τὸ ξυναμφότερον, χαὶ τιρὸς τοῦτον τὸν ἄνϑρωττον 
εὐϑὺς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς χαὶ οἷον χρὴ εἶναι τὸν 

4 πέρι Αϑἴ: περὶ ΒΥ 8 κατὰ τὰ ΔΡΟΡΤΔΡΒΔ: κατὰ ΒΤ τι οἴον- 
ται ΒΤ: οἷόν τε ΨΊΠαΟΡ. 21 [αὑτοῖς Β: αὐτοῖς Τ΄ 1τ2 χρόνον Β: χρό- 
γῶν Τ, 564 ὦ ΕΥ̓ΑΒΙΠῚ 13 οἵ Τ: οὗ Β[κυουσιν (516) Β, κυοῦσιν 5ῖς Τ' 
14 οὐήᾶκι καὶ τεκεῖν Ηρ, ἀπ δηΐοσ Ταυῆεὶ τηεῖη. Μα5. ΧΧΙΧ 
147: κυῆσαι καὶ κυειν (5:0) ΒΊ, κυῆσαι καὶ τίκτειν Δ Ὦπ, κυεῖσϑαι καὶ 
κυεῖν ΒΑΠΔΠῚ, κυῆσαι καὶ γεννᾶν Τευβεὶ 19 διακοσμήσεις ΨΊΠΑΟΒ. 
2πῷὸ Θιαδὲ κα Ἀ ΘΕ δ τς διακόσμησις ΒΤ (περὲ τὰ --- διακόσμησις 
ΘΟΙΏΠΊΘΥ) 20 αὐ Β: δ᾽ αὐ τ' 21 τὴν ψυχὴν ΒΤ: τὴν φύσιν νεῖ 
Ροίϊι5 τὴν ψυχήν, τὴν φύσιν ἨδιιΞάα 5ρθ6ο. οΥἹΐ. οϑ | ϑεῖος ὧν ΒΤ: 
ἀεἸανὶς ΙΔ 22 ἐπιϑυμῇ Θίδρμαημβ; ἐπιϑυμεῖ ΒῚ 423 περιιὼν 
Τ: περὶ ὧν Β | ἂν γεννήσειεν ΒΤ: δὴ γεννήσῃ, ἴῃ ἰδχία Βαάἢδπη, γε γεν- 
γήσῃ ἴῃ Ῥταβί. Ρ. Ψ1ΠΊἸάαπὶ 25 ἢ τὰ αἰσχρὰ ἀφ]ενὶξ ΒαάΒδτα Ὶ ἅτε 
ΒΤ: ὁ γε ἴὔΞϑθηοῦ | κυῶν Τ: κύων Β 28 καὶ οἷον Βίξερῃδηιῖβ: καὲ 
περὶ οἷον ΒΤ, καὶ περὶ τοῦ οἷον 6Χ ΘΠ6η4. ΔΡΟΡΥ. ( ΟἸΒΠἰαηυπη 
155 (καὶ οἷον -- ἐπιτηδεύειν, ἐπιχειρεῖ ἨΠΥ5ΟΠΪ5) 
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ἄνδρα τὸν ἀγαϑὸν χαὶ ἃ ἐπιτηδεύειν, χαὶ ἐπιχειρεῖ σται- 
δεύειν. ἁπτόμενος γαρ οἶμαι τοῦ χαλοῦ χαὶ δμιλῶν 
αὐτῷ, ἃ πάλαι ἐχύει, τίκτει καὶ γεννᾷ, καὶ παρὼν χαὶ 
ἀπὼν μεμνημένος, χαὶ τὸ γεγνηϑὲν συνεχτρέφει χοιγῇ 
μετ ἐχείνου, ὥστε πολὺ μείζω χοινωνίαν τῆς τῶν ἱ 
παίδων πρὸς ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι ἴσχουσιν καὶ φιλίαν 
βεβαιοτέραν, ἅτε καλλιόνων χαὶ ἀϑανατωτέρων πεαί- 
δων χεχοινωνηχότες. χαὶ πᾶς ἂν δέξαιτο ἑαυτῷ τοιούτους 
γπαῖδας μᾶλλον γεγονέναι ἢ τοὺς ἀνθρωπίνους, χαὶ εἰς 
Ὅμηρον ἀποβλέψας χαὶ Ἡσίοδον καὶ τοὺς ἄλλους ποιη- 
τὰς τοὺς ἀγαϑοὺς ζηλῶν, οἷα ἔχγονα ξαυτῶν χαταλείπου-- 
σιν, ἃ ἐχείνοις ἀϑάνατον χλέος χαὶ μνήμην παρέχεται 
αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα" εἰ δὲ βούλει, ἔφη, οἵους “υκοῦργος 
παῖδας χατελίτεετο ἐν “Παχεδαίμονι σωτῆρας τῆς “αχεδαί- 
μόνος καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῆς Ελλάδος. τίμιος δὲ πταρ᾽ 
ὑμῖν χαὶ Σόλων διὰ τὴν τῶν νόμων γέννησιν, χαὶ ἄλλοι 
ἄλλοϑι πολλαχοῦ ἄνδρες, καὶ ἐν “Ἔλλησι χαὶ ἐν βαρβάροις, 
πολλὰ καὶ χαλὰ ἀποφηνάμενοι ἔργα, γεννήσαντες 7ταγ- 
τοίαν ἀρετήν" ὧν χαὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη γέγονεν διὰ τοὺς 
τοιούτους παῖδας, διὰ δὲ τοὺς ἀνθρωττίνους οὐδενός πτω. 

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτιχὰ ἴσως, ὠ Σώχρατες, χἂν σὺ 
μυηϑείης" τὰ δὲ τέλεα χαὶ ἐποπτιχά, ὧν ἕνεχα χαὶ ταῦτα 
ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίέῃ, οὐκ οἶδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ ἂν εἴης. 
ἐρῶ μὲν οὖν, ἔφη, ἐγὼ καὶ προϑυμίας οὐδὲν ἀπολείψω" 
πειρῶ δὲ ἕπεσϑαι, ἂν οἷός τε ἧς. δεῖ γάρ, ἔφη, τὸν ὁρ-- 
ϑῶς ἰόντα ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἄρχεσϑαι μὲν νέον ὄντα 
ἰέναι ἐπὶ τὰ χαλὰ σώματα, χαὶ πρῶτον μέν, ξὰν ὀρϑῶς 
ἡγῆται ὃ ἡγούμενος, ἑνὸς αὐτῶν σώματος ἐρᾶν καὶ ἐν-- 

τι Μείῃοά. Ρ. 44 εἄ. Ταπη εἰ γὰρ βούλεσϑε εἰςἿ Μωυσέως ἀποβλέινναι 
τὰς βίβλους ἢ Δαβὶδ ἢ Σολομῶνος ἢ Ἡσαΐου ἢ τῶν καϑεξῆς προφητῶν, ὦ 
παρϑένοι, εἴσεσϑε οἷα καταλελοίπασιν ἑαυτῶν ἔχγονα τῷ βίῳ σω- 
τήρια Κ. τ. 1. 

3 καὶ παρὼν καὶ ἀπὼν Β: καὶ ἀπὼν καὶ παρὼν 4 καὶ απίᾳ 
τὸ οἵη. ΨΙΠΔΟΡ. 21 5 τῆς ἀε]ονὶ [756 ηογ τῶν» παίδων ΒΤ; 
τῶν παιδογόνων νΕ] τῶν παιδοσπόρων Βακὶ Καί. Ν᾽ ΕΥ5. 72, ἄλλων 
παίδων Ηπρ, τῶν πολλῶν Βομάδβ καλλιόνων ΤΌ: καλλίων 
ὧν Β | παίδων οτη. ΔρΡΟρυ. Ραγϑίηπτη 1642, (ΥΘΌΖΟΥ ΖΓ (αβοῃϊοπίς 
ΠΘΡ σ.ΙΘΟῆ. 11: τῦτῃ, [11.154 11 ζηλῶν ΒΤ: ζηλοίη Αϑί | καταλεί- 
σουσι» ΒΤ: καταλελοίπασιν Βαάπαῖη 14 κατελίπετο Ὁ: κατέλιπεν 
τὸ Β, κατελείπετο Τ' τό ὑμῖν Τ: ἡν ΒΟ 20 οὐδενὸς ΒΤ; οὐδὲν 
οὐδενός Η]ΓΘο ἢ 23 ἂν ροβί οἶδ᾽ ἰγΔηβροϑαϊ ΝΑΡ ΘΓ ΟΌ5. οΥἹΐ. 19 
28 αὐτῶν Β: αὐτὸν ΤΊ 4ε σώματος ἀδ]εηο οορίίαν!ς ρῥγίτηιιβ 
ἘἈδοϊκοσί, βοϊῖς ἀθίεπαϊ νδῃ]θη 76 η. Γἰ{6γαΐαγΖ. 1877 Ρ. 604 
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ταῦϑα γεννᾶν λόγους χαλούς, ἔπειτα δὲ αὐτὸν χατανοῆ-- 
σαι, ὅτι τὸ κάλλος τὸ ἐπὶ ὁτῳοῦν σώματι τῷ ἐπὶ ἑτέρῳ 
σώματι ἀδελφόν ἔστιν, χαὶ εἰ δεῖ διώχειν τὸ ἐπ εἴδει 
χαλόν, πολλὴ ἄνοια μὴ οὐχ ἕν τε χαὶ ταὐτὸν ἡγεῖσϑαι τὸ 
ἐχὶ πᾶσιν τοῖς σώμασι χάλλος" τοῦτο δ᾽ ἐννοήσαντα χα- 
ταστῆναι πάντων τῶν χαλῶν σωμάτων ἐραστήν, ἑνὸς δὲ 
τὸ σφόδρα τοῦτο χαλάσαι χαταφρογήσαντα χαὶ σμιχρὸν 
ἡγησάμενον" μετὰ δὲ ταῦτα τὸ ἕν ταῖς ψυχαῖς χάλλος 
τιμιώτερον ἡγήσασϑαι τοῦ ἐν τῷ σώματι, ὥστε χαὶ ἐὰν 
ἐπιεικὴς ὧν τὴν ψυχὴν τις χαὶ σμιχρὸν ἄγϑος ἔχῃ, ἐξαρ- 
χεῖν αὑτῷ χαὶ ἐρᾶν χαὶ χήδεσϑαι χαὶ τίχτειν λόγους τοι- 
οὕτους ἰκαὴ ζητεῖν, οἵτινες ποιήσουσι βελτίους τοὺς 
γέους, ἵνα ἀναγχασϑῇ αὖ ϑεάσασϑαι τὸ ἐν τοῖς ἐπιτη- 
δεύμασι χαὶ τοῖς γόμοις χαλὸν χαὶ τοῦτ᾽ ἰδεῖν ὅτι πᾶν 
αὐτὸ αὑτῷ ξυγγενές ἐστιν, ἵνα τὸ περὶ τὸ σῶμα χαλὸν 
σμικρόν τι ἡγήσηται εἶναι" μετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐ ἐπὶ 
τὰς ἐπτιστήμας. ἀγαγεῖν, ἵνα ἴδῃ αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, 
καὶ βλέπων πρὸς 1 πολὺ ἤδη τὸ χαλὸν μηχέτι τῷ σαρ᾽ ἕνί, 
ὥσπερ, οἰχέτης, ἀγαπῶν παιδαρίου χάλλος ἢ ἀνθρώπου 
τινὸς ἢ ἐπιτηδεύματος ἑνός, δουλεύων φαῦλος ἢ καὶ σμε- 
χρολόγος, ἀλλ ἐπὶ τὸ πολὺ τ:τέλαγος τετραμμένος τοῦ 
χαλοῦ χαὶ ϑεωρῶν πολλοὺς χαὶ χαλοὺς λόγους χαὶ μεγα- 
λοπιρεττεῖς τίχτῃ χαὶ διανοήματα ἐν φιλοσοφίᾳ ἀφϑόνῳ, 
ἕως ἂν ἐνταῦϑα ῥωσϑεὶς χαὶ αὐξηϑεὶς κατίδῃ τινὰ ἐπι- 
στήμην μίαν τοιαύτην, ἢ ἐστι χαλοῦ τοιοῦδε. πειρῶ δέ 
μοι, ἔφη, τὸν γοῦν προσέχειν ὡς οἷόν τε μάλιστα. Ὃς 
γὰρ ἂν μέχρι ἐνταῦϑα πρὸς τὰ ἐρωτιχὰ παιδαγωγηϑῇ, 
ϑεώμενος ἐφεξῆς τε χαὶ ὀρϑῶς τὰ χαλά, πρὸς τέλος ἤδη 
ἰὼν τῶν ἐρωτιχῶν ἐξαίφνης χατόψεταί τι ϑαυμαστὸν τὴν 
φύσιν καλόν, τοῦτο ἐχεῖνο, ὦ Σώχρατες, οὗ δὴ ἕνεχα χαὶ 

1 ἔπειτα δὲ ΒΤ: ἔπειτα ἴὔξεπε, 2 τῷ Τ: τὸ Β |[ ἐπὲ ἑτέρῳ Β: 
ἑτέρῳ Τ᾽ 43 δεῖ ΒΤ: δὴ δεῖ [81Πηπὶ 5 τοῦτο Β: τούτῳ 9 ὥστε 
καὶ ἐὰν Β, ὥστε καὶ ἀν Τ 1 καὶ ΑΞ; καὶ ἐὰν ΒΤ, κἂν ΗΘΥΙΤΊΔΠΠ 
(καὶ πάνσμικρον ὙἸΒΟΚΕΙΡΊΔηΠ) 12 ζητεῖν ΒΑΔΠΔΠῚ: καὶ ζητεῖν 
ΒΥ, ἀεϊενῖῖ Αϑί, οἵ. 25, 19 26,15 31,2 15,7 7.» 29 15 ἵνα τὸ --- 
εἶναι ἀεἰθνῖς Ηὰν (ἵνα ἀναγκασϑεὶς --- ἐστι, τὸ περὶ Α5) 17 ἵνα 
ἴδηι Τι: ἵν᾽ ἄιδηε Β 18 τῷ Θ΄ΟΠ]ΕΙθυτηδοῃεγ: τὸ ΒΤ (τὸ -- ἑνός, 
φαῦλος Βαϑβί Κήϊι. ψεῖ5. 73, τὸ --- ἀγαπῶν κάλλος ΑΒὉ. 1 οἰκέτης 
ΒΤ: ὁ ἱκέτης ΗΟΓΙΓΏΉΓΤΩΕΙ [ κάλλος ἀε]ενι Βδάμδιη 23 τίκτῃ 6Χ 
Θιηθη. ἀρορυ. (οἰβ!πἰαπυτη 155: τέκτει ΒΤ] καὶ διανοήματα 4ε- 
Ιενὶε Βαάμδπ, δηΐα τέκτῃ ἱγαηβροϑοῖ ΗοτηΠΊΕ] [ἰ ἀφϑόνῳ ΒΤ; ἀφ- 
ϑονα οἴἶτη ΑΞ 
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οἵ ἔμττροσϑεν πάντες τόνοι ἦσαν, τιρῶτον μὲν ἀεὶ ὃν καὶ 211 
οὔτε γιγνόμενον οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε αὐξανόμενον οὔτε 
φϑῖνον, ἔπειτα οὐ τῇ μὲν χαλόν, τῇ δ᾽ αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ 
μέν, τοτὲ δὲ οὐ, οὐδὲ πρὸς μὲν τὸ καλόν, πρὸς δὲ τὸ 

5 αἰσχρόν, οὐδ᾽ ἔνϑα μὲν χαλόν, ἔνϑα δὲ αἰσχρόν [ὡς τισὶ 
μὲν ὃν καλόν, τισὶ δὲ αἰσχρόν] οὐδ᾽ αὖ φαντασϑήσεται 
αὐτῷ τὸ χαλὸν οἷον πρόσωπόν τι οὐδὲ χεῖρες οὐδὲ ἄλλο 
οὐδὲν ὧν σῶμα μετέχει, οὐδέ τις λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη, 
οὐδέ που ὃν ἐν ἑτέρῳ τινί, οἷον ἐν ζώῳ ἢ ἐν γῇ ἢ ἐν 

τὸ οὐρανῷ ἢ ἕν τῳ ἄλλῳ, ἀλλ αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ μεϑ' αὑτοῦ Β 
μονοειδὲς ἀεὶ ὃν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα χαλὰ ἐχείνου μετέ- 
χοντα τρόπον τινὰ τοιοῦτον, οἷον γιγνομένων τε τῶν ἀλ- 
λων χαὶ ἀπολλυμένων μηδὲν ἐχεῖνο μήτε τι πλέον μήτε 
ἔλαττον γίγνεσϑαι μηδὲ τιάσχειν μηδέν. ὅταν δή τις ἀττὸ 

τι τῶνδε διὰ τὸ ὀρϑῶς παιδεραστεῖν ἐττανειὼν ἐχεῖνο τὸ χα- 
ἕξ τοῦ) λὸν ἄρχηται χαϑορᾶν, σχεδὸν ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους. 

τοῦτο γὰρ δή ἐστι τὸ ὀρϑῶς ἐπὶ τὰ ἐρωτιχὰ ἰέναι ἢ ὑτπὲ 
ἄλλου ἄγεσϑαι, ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε τῶν χαλῶν ἐχείνου Ο 
ἕγεχα τοῦ χαλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι, ὥσπερ ἐπαναβαϑμοῖς 

20 χρώμεγον, ἀπτὸ ἑνὸς ἐπὶ δύο χαὶ ἀττὸ δυοῖν ἐπὶ πάντα 
τὰ χαλὰ σώματα, χαὶ ἀπὸ τῶν χαλῶν σωμάτων ἐπὶ τὰ 
χαλὰ ἐπιτηδεύματα, χαὶ ἀττὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὰ 
χαλὰ μαϑήματα, ὡς ἀπὸ τῶν μαϑημάτων ἐπ᾽ ἐχεῖνο τὸ 
μάϑημα τελευτήσῃ, ὃ ἔστιν οὐχ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐχείνου 

25 τοῦ χαλοῦ μάϑημα, χαὶ γνῷ αὑτὸ τελευτῶν ὃ ἔστι καλόν. 
ἐνταῦϑα τοῦ βίου, ὦ φίλε Σώχρατες, ἔφη ἢ Ταντινιχὴ Ὃ 
ξένη, εἴπερ που ἄλλοϑι, βιωτὸν ἀνθρώπῳ, ϑεωμένῳ 
αὐτὸ τὸ καλόν. ὃ ἐάν ποτε ἴδῃς, οὐ χατὰ χρυσίον τε χαὶ 
ἐσθῆτα χαὶ τοὺς χαλοὺς παῖδας τε χαὶ νεανίσχους δόξει (. :18.) 

3 τότε --- τότε ΒΤ 5 οὐδ᾽ ἔνϑα --- τισὶ δὲ αἰσχοόν ἀρ]ονῖί 
Βδάμαεαμ ργαεῖ. Ψ1Π ὡς --- αἰσχρόν ἀδ]αν ΝοΘσ ΘΙ ηΠ 12 τρόπον 
τινα Β: τινα τρόπον Τ᾽ 13 ἐκεῖνο Β: ἐκείνῳ 14 δή Β: δὲ δή Τ' 
19 ἐπ᾿ ἀναβαϑ'μοῖς Β, ἐπαναβασμοῖς Τ' 21 ροβδίέ σωμάτων νεΥρᾶ 
ἐπὶ τὰς καλὰς ψυχὰς καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν ψυχῶν Δα. ϑγάξῃῃδπι), 
23 ὡς 50ΥἸρ5ὶ: καὶ ΒΤ, ἔστ᾽ ἂν ΑἸάΪπα, ἕως ἂν 5.4ΠΡΌΡάῦπ, ἕως Ηοτ- 
τη}, ἕνα καὶ ὙΥΙΠΟΙΚΕΙ Δ ηη, ἵνα ϑαῦρρε (καὶ ργοθανιί εἰ τὸ μά- 
ϑήημα τελευτήσῃ ἀφ]ανι εἰ μάϑημα" κἂν γνῷ --- καλόν, ἐνταῦϑα 
ϑούρϑιί Βαμα, καὶ ργοθανι εἰ τελευτῆσαι οἱ μάϑημα ἵνα γνῷ 
50 1051: [756 ποτ, καὶ Ρτορανιί εἰ τελευτῆσαι. 5ΞοΥΙρ5ι: εἴ καὶ γνῷ --- 
καλὸν ἀε]ενι Ηὰρ, καὶ ργορανὶ εἴ δηίε τελευτήση τηδὶοΥ τῇ ἰδοι- 
ΠΔΙῚ ϑβίδίαϊ ΟΕ ΡρΘ] 1) 28 ποτ᾽ ἴδῃς ΔΡοΡΥΑΡΠΔ: ποτ᾿ εἴδης Β, 
ποτε εἰδὴς Τ' 
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σοι εἶναι, οὺς νῦν δρῶν ἐχ:τέπληξαι χαὶ ἑτοῖμος εἶ χαὶ σὺ 
χαὶ ἄλλοι πολλοί, δρῶντες τὰ παιδιχὰ χαὶ ξυνόντες ἀεὶ 
αὐτοῖς, εἴ πως οἷόν τ᾽ ἦν, μήτ᾽ ἐσθίειν μήτε τείνειν, ἀλλὰ 
ϑεᾶσϑαι μόνον χαὶ ξυνεῖναι. τί δῆτα, ἔφη, οἰόμεϑα, εἴ 

Ὄιν Ν Δ - ὴ , ΄ “ 

τῳ γένοιτο αὑτὸ τὸ καλὸν ἰδεῖν εἱλιχρινές, χαϑαρόν, ἄμι- 
χτον, ἀλλὰ μὴ ἀνάπλεων σαρχῶν τε ἀνϑρωπιίνων καὶ χρω- 
μάτων χαὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας ϑνητῆς, ἀλλ αὐτὸ τὸ 

ϑεῖον χαλὸν δύναιτο μονοειδὲς χατιδεῖν; ἀρ οἴει, ἔφη, 
φαῦλον βίον γίγνεσθαι ἐχεῖσε βλέποντος ἀνϑρώπου χαὶ 
ἐχεῖνο ἀεὶ ᾿ϑεωμένου χαὶ ξυνόντος αὐτῷ; ἢ οὐχ ἐνϑυ- 
μεῖ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦϑα αὐτῷ μοναχοῦ γενήσεται, ὁρῶντι 
ᾧ ὁρατὸν τὸ χαλόν, τίχτειν οὐχ εἴδωλα ἀρετῆς, ἅτε οὐχ 
εἰδώλου ἐφαπτομένῳ ἀλλ ἀληϑῆ, ἅτε τοῦ ἀληϑοῦς ἐφα- 
πτομένῳ᾽" τεχόντι δὲ ἀρετὴν ἀληϑῆ χαὶ ϑρεψαμένῳ ὑτεάρ-- 
χει ϑεοφιλεῖ γενέσθαι, χαὶ εἴπερ τῳ ἄλλῳ ἀνϑρώπων 
ἀϑανάτῳ χαὶ ἐχείνῳ; 

Ταῦτα ὃ, ὦ Φαϊῖδρέ τε χαὶ οἱ ἄλλοι, ἔφη μὲν Διο- 
τίμα, πέπεισμαι δ᾽ ἐγώ" πεπεισμένος δὲ πειρῶμαι καὶ 

Ι5 

Α »75 κα ᾿ [4 ͵7 - ’ - Ρ] 

τοὺς αλλους πείϑειν, οτι τούτου τοῦ χτηματος τῇ ἀγϑρω- ᾿ 

πείᾳ φύσει συγεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος οὐχ ἂν τις ῥᾳδίως 
λάβοι. διὸ δὴ ἐ ἔγωγέ φημι χρῆναι πάντα ἄνδρα τὸν Ἔρωτα 
τιμᾶν χαὶ αὐτὸς τιμῶ καὶ τὰ ἐρωτιχὰ χαὶ διαφερόντως 
ἀσχῶ, χαὶ τοῖς ἄλλοις 'παραχελ εὔομαι, καὶ νῦν τε χαὶ ἀεὶ 
ἐγκωμιάζω τὴν δύναμιν χαὶ ἀνδρείαν τοῦ Ἔρωτος χαϑ' 
ὅσον οἷός τ᾽ εἰμιίί. τοῦτον οὖν τὸν λόγον, ὦ Φαῖδρε, εἰ 
μὲν βούλει, ὡς ἐγχώμιον εἰς Ἔρωτα γόμισον εἰρῆσϑαι, εἰ 
δέ, ὁ τι χαὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζε. 

Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Σωχράτους τοὺς μὲν ἐπαινεῖν, 
τὸν δὲ ᾿“ριστοφάνη λέγειν τι ἐπιχειρεῖν, ὅτε ἐμνήσϑη αὖ- 
τοῦ λέγων ὃ Σωχράτης περὶ τοῦ λόγου" χαὶ ἐξαίφνης τὴν 
αὔλειον ϑύραν χρουομέγην πολὺν ψόφον παρασχεῖν ὡς 
χωμαστῶν χαὶ τ ληόμάδηε φωνὴν ἀχούειν. τὸν οὖν “2γά- 

2 ἀεὶ ροβῖ μόνον καὶ (4) ΓΔ ΞροΚυ Αϑί 3 αὐτοῖς (Ξ'Π6 5ρ᾿ τ )}Β 
4 ϑεᾶσϑαι Τ: ϑεάσασϑαι Β 6 ἀλλὰ ἀεϊενῖε Α5ὲ 7 ϑνητῆς, αλλ --- 
κατιδεῖν ἀΕ]ενῖ: ΒαάΠάτη ργαθί. ΝΠ 8 οἴει ἔφη Β1ῖ: οἴεε Τ΄ τὸ ἀεὲ 
Βομάδ: ὦ δεῖ Β, ὃ δὲὶ 1, ὠὡδὲ Ὁ, δὴ ΘΟΠΙΘΙΘΥΤΊΔΟΙΘΥ, ᾧ δεῖ Αϑέ 
13 ἀληϑῆ Τ, 5εἃ ἢ Ἰῃ τὰ. ἐφαπτομένῳ ἀβϊενιῖ νοθβ η 15 ϑεο- 
φιλεῖ ΤΕ ΕΏ5 ἴ: ϑεοφιλῆ ἢ ΒΊ 22 καὶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ ΒΟΥΙΡΒΙ: τὰ ἐρω- 
τικὰ καὶ ΒΤ, καὶ τὰ ἐρωτικὰ ΤἼΞΕΠΕΓ, τὰ δ᾽ ἐρωτικὰ καὶ Βαάμδπῃ 
24 δύναμεν καὶ ατ' δρείαν ΒΤ: δύναμιν» τε καὶ χρείαν ΒΔάμδτῃ, καὶ 

ἀν δρείαν ἀεἸενῖ Ηρ 31 αὔλειον τ: αὔλιον ΒΤ, κρουομένην Β: κρο- 
τουμένην ΤΊ ὡς ΒΤ; καὶ νεὶ καὶ ὡς Αϑ5ί 
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ϑῶώνα, Παῖδες, φάναι, οὐ σχέψεσϑε; χαὶ ἐὰν μέν τις τῶν 
ἐπιτηδείων ἢ, χαλεῖτε᾽ εἰ δὲ μή, λέγενε ὃ ὅτι οὗ πίνομεν, 
ἀλλ᾽ ἀναπαυόμεϑα ἤδη. χαὶ οὐ πολὺ ὑστερον “λκιβιάδου 
τὴν φωνὴν ἀκούειν ἐν τῇ αὐλῇ σφόδρα μεϑύοντος χαὶ 
μέγα βοῶντος, ἐρωτῶντος ὅστου “γάϑων χαὶ κελξύοντος 
"Ἐ ἢ ἄγειν παρ Ἵγάϑωνα. ἄγειν οὖν αὑτὸν παρὰ σφᾶς 
τήν τὲ αὐλητρίδα ὑπολαβοῦσαν καὶ ἄλλους τινὰς τῶν 
ἀχολούϑων, χαὶ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὰς ϑύρας ἐστεφανωμένον 
αὐτὸν χιττοῦ τέ τινι στεφάνῳ δασεῖ χαὶ ἴων, καὶ ταινίας 
ἔχοντα ἑπτὶ τῆς κεφαλῆς χάνυ πολλάς, χαὶ εἰπεῖν Ὥνδρες, 
χαίρετε" εϑύοντα ἄνδρα πάνυ σφόδρα δέξεσϑε συμ- 
πότην, ἢ ἀπίωμεν ἀγαδήσαντες μόνον “᾿γάϑωνα, ἐφ᾽ 
ᾧστερ ἤλθομεν; ἐγὼ γάρ τοι, φάναι, χϑὲς μὲν οὐχ οἷός τ᾽ 
ἐγενόμην ἀφικέσϑαι, γῦν δὲ ἤχω ἐπὸὶ τῇ κεφαλῇ ἐ ἔχων τὰς 
ταινίας, ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς τὴν τοῦ σοφωτάτου 
καὶ καλλίστου κεφαλὴν ἀναδήσω. ρα καταγελάσεσϑέ μου 
ὡς μεϑύοντος; ἐγὼ δέ, κἂν ὑμεῖς γελᾶτε, ὅμως εὺ οἶδ᾽ 
ὅτι ἀληϑῆ λέγω. ἀλλά μοι λέγετε αὐτόϑεν, ἐπὶ ῥητοῖς 
εἰσίω ἢ μή; συμπίεσϑε ἢ οὔ; πιάντας οὖν ἀναϑορυβῆσαι 
καὶ χελεύειν εἰσιέναι χαὶ χατακλίνεσϑαι, καὶ τὸν 4γά- 
ϑῶωνα χαλεῖν αὐτόν. χαὶ τὸν ἰέναι ἀγόμενον ὑττὸ τῶν ἀν-- 
ϑρώπων, καὶ περιαιρούμενον ἅμα τὰς ταινίας ὡς ἀναδή-- 
σοντα, ἐπίπροσϑε τῶν ὀφϑαλμῶν ἔχοντα οὐ χατιδεῖν τὸν 
Σωχράτη, ἀλλὰ χκαϑίζεσϑαι παρὰ τὸν γάϑωνα ἕν μέσῳ 
Σωχράτους τε χαὶ ἐχείνου" πταραχωρῆσαι γὰρ τὸν Σω- 
χράτη [ὡς ἐ ἐκεῖνον καϑέξειν. παραχαϑεζόμενον δὲ αὐτὸν 
ἀσπάζεσϑαί τε τὸν ᾿“γάϑωνα καὶ ἀναδεῖν. εἰπεῖν οὖν τὸν 
““γάϑωνα Ὑπολύετε, παῖδες, ᾿1λχιβιάδην, ἵνα ἔχ τρίτων 
χαταχέηται. Πάνυ γε, εἰπεῖν τὸν ᾿“λκιβιάδην᾽ ἀλλὰ τίς 

5 βοῶντος ἐρωτῶντος ΒΤ: βοῶντος καὶ ἐρωτῶντος ΔΡΟΡΥ. Ε, 
βοῶντος Ηοτητηδὶ Ι κελεύοντος ὃ Ἠ]γΞΟΗΪΡ: κελεύοντος ΒΤ 9 ται- 
νίας ΤΊ: τενίας Β το ὥνδρες 501]ρϑὶ σοπηη. Ρ]δί. 104 (ὦ ̓νδρες 
[75θηοι): ἄνδρες ΒΤ 11 δέξεσϑε, : δέξασϑε Τ᾽ τ ᾧπερ Ἔ: 
ὅπερ ΤΊ ἤλθομεν ΤΌ: ἤχϑομεν Β |[ οἷός τ᾽ ΤΌ: οἷς τ᾿, Β τς ταινίας 
Τ: τενίας Β τό κεφαλὴν Ἐν ΑΙ) ΝΟΙΓ εἴ οἱτα Β[ΔΠΡδαιπὶ (1827): 
κεφαλὴν ἐὰν εἴπω οὑτωσί ΒΤ, κεφαλήν, ἵν᾽ εἴπω οὑτωσὶ ΟΥ6]]], κε- 
φαλὴν ἀνειπῶν οὑτωσὶ ΟἹ πὶ ΝΥ Ἱποϊκο πιδππ δοῖ. 506. '81ᾶες. τί 19, 
κεφαλήν, ἐὰν ἀνείπω οὑτωσὶ ὙΜ]ΠΟἸΚοΙπηδηη (1839); κεφαλήν, ἐὰν εἰσίω, 
οὑτωσὶ ΒεΥΡΚ ΡΒΊΠοΙορ. ΧΧΧ (1870) 679, ἐὰν εἴπω οὑτωσὶ (νε] Ρο- 
τπ5 ἐὰν δὲ εἴπω) διΐα ἄρα ἰγδηβροϑβιῖ ϑίερμπδπαβ, ἐὰν εἴπω οὑτωσὲ 
ῬΡοϑί ἄρα ᾿γδηβροϑαῖ δὶ 20 κελεύειν ΤΌ: κελεύει Β. 22 ταινίας 
Τ: τείας Β 26 ὡς ἐκεῖνον καϑίζειν ἀφ]αν ΒΔάΠδΙ, 

19) 

(ἢ. 218 Ὁ) 

Ε 
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ἡμῖν ὅδε τρίτος συμπότης; χαὶ ἅμα μεταστρεφόμενον ᾿ 
αὐτὸν δρᾶν τὸν Σωχράτῃ, ἰδόντα δὲ ἀναπηδῆσαι χαὶ ! 
εἰπεῖν Ὃ Ἡράχλεις, τουτὶ τί ἦν; Σωχράτης οὗτος; ἐλλο- 

( χῶν αὖ με ἐνταῦϑα χατέχεισο, ὥσπερ εἰώϑης ἐξαίφνης 
ἀναφαίνεσϑαι ὅπου ἐγὼ ᾧμην ἥχιστά σε ἔσεσϑαι. χαὶ 5 

γῦν τί ἤχεις; καὶ τί αὖ ἐνταῦϑα και ὦ χαὶ οὐ παρὰ 
"Ζριστοφάνει οὐδὲ εἴ τις ἄλλος γελοῖος ἔστι τε καὶ βού- 
λεται, ἀλλὰ διεμηχανήσω ὅπως παρὰ τῷ χαλλίστῳ τῶν 
ἔνδον χαταχείσει; χαὶ τὸν Σωχράτη, “γάϑων, φάναι, ὅρα 
εἴ μοι ἐπαμυνεῖς" ὡς ἐμοὶ ὃ τούτου ἔρως τοῦ ἀνϑρώπου το 
οὐ φαῦλ ΟΥ πρᾶγμα γέγονεν. ἀπ᾽ ἐχείνου γὰρ τοῦ χρόνου, 

Ὁ ἀφ᾽ οὗ τούτου ἠράσϑην, οὐχέτι ἔξεστίν μοι οὔτε σροσ- 
βλέψαι οὔτε διαλεχϑῆναι χαλῷ οὐδ᾽ ἑνί, ἢ οὑτοσὶ ζηλο- 
τυπῶν με χαὶ ̓ φϑονῶν ϑαυμαστὰ ἐργάξεται χαὶ λοιδορεῖ- 
ταί τε χαὶ τὼ χεῖρε μόγις ἀπέχεται. ὅρα οὖν μή τι χαὶ 
γῦν ἐργάσηται, ἀλλὰ διάλλαξον ἡμᾶς, ἢ ἐὰν ἐπιχειρῇ 
βιάζεσϑαι, ἐπάμυνε, ὡς ἐγὼ τὴν τούτου μανίαν τε χαὶ 

(( 2:92) φιλεραστίαν πάνυ ὀρρωδῶ. 1} οὐχ ἔστι, φάναι τὸν 
᾿Τλχιβιάδην, ἐμοὶ καὶ σοὶ διαλλαγή. ἀλλὰ τούτων μὲν 
εἰσαῦϑίς σε τιμωρήσομαι" νῦν δέ μοι, «ὦ ̓“41γάϑων, φά- 20 

Ἑ ναι, μετάδος τῶν ταινιῶν, ἵνα ἀναδήσω χαὶ τὴν τούτου 
ταυτηνὶ τὴν ϑαυμαστὴν κεφαλήν, χαὶ μή μοι μέμφηται, 
ὅτι σὲ μὲν ἀνέδησα, αὐτὸν δὲ νιχῶντα ἐν λόγοις πάντας 
ἀνθρώπους, οὐ μόνον πρῴην ὥσπερ σύ, ἀλλ᾽ ἀεί, ἔπειτα 
οὐχ ἀνέδησα. χαὶ δι αὐτὸν λαβόντα τῶν ταινιῶν ἀναδεῖν 25 

τὸν Σωχράτη χαὶ καταχλίνεσϑαι. Ἐπειδὴ δὲ κατεχλένη, 
εἰπεῖν" Εἶεν δή, ὦνδρες" δοχεῖτε γάρ μοι γήφειν" οὐχ 
ἐπιτρεπτέον ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέογ᾽" ὡμολόγηται γὰρ ταῦϑ' 
ἡμῖν. ἄρχοντα οὖν αἱροῦμαι τῆς πόσεως, ἕως ἂν ὑμεῖς 
ἱχανῶς πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ φερέτω [᾿2γάϑων], εἴ τι 30 

εἰν δα 8) ᾿ 

Ι ᾧδε τρίτος Β, τρέτος ὅδετ 2 ὁρᾶν Τ: ὁρᾷΒ 3 τουτὶ τί ἦν 
Τ: τοῦτ᾽ εἰπεῖν Β | ΚΤΕΕΝΡΗΡ ΤΡ: ἐνλοχῶν Β 6 καὶ οὐ ΗἩφΙΤΔΠΠ: 
ὡς οὐ ΒΤ, πῶς οὐ Ηὰρ 77. ἀριστοφάνει Β: ἀριστοφάνη Τὸ οὐδὲ Β: 
οὔτε Ἴ, εἴ, Μδεποη. 152, κα βούλεται ΒΤ: βούλεται εἶναι ΒαάΠαΙη 
9 ἀγάϑων ΒΤ: ὦ ἀγάϑων ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΙΒΙ ΠΠΤῚ 1812 10 ἐπαμυνεῖς 
ϑίθρμαπιβ: ἐπαμύνεις ΒΤ, οἷ. 1, τι οὐ ΤΡ: οὗ Β 13 οὐ- 
τοσὶ κε Ἐ Τ᾽ 14. 'ϑαυμαστὰ Βιε ϑαυμάσια Τ τ ἐπάμυνε Τ: ἐπα- 
μυναι Β 20 ὦ ᾿ἀγάϑων ΞΔΌΡΡΕ: ἀγάϑων ΒΗ: 21 ταινιῶν Ὁ: 
τενίων Β, ταινίων Τ΄] ἀναδήσω καὶ ΤΙ ἀναδησώμεϑα Β, ἀναδήσωμει' 
καὶ ἨδΙΤΏΔΠη 1 τὴν τούτου ἀΕ]δν! ἴῃ 25 τενίων Β, ταινίων Τ' 
27 ὦνδρες βουῖρϑὶ σοπηηη. Ρ]αΐ. το4: ἄνδρες ΒΤ 428 ἐπιτρεπτέον 
Β: ἐπιτρεπτέον οὖν Τ᾽ 30 φερέτω ΒΟΥΡ51 σουητη. Ρ͵δί. 90: φερέτω 
ἀγάϑων ΒΤ, φέρετ᾽ ὦ ᾿4γάϑων (οβεῖ ναγ. ἸΘςΐ. 142 
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ἔστιν ἔχπωμα μέγα. μᾶλλον δὲ οὐδὲν δεῖ, ἀλλὰ φέρε, 
παῖ, φάναι, τὸν ψυχτῆρα ἐχεῖνον, ἰδόντα αὐτὸν πλεῖν ἢ 
ὀχτὼ κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον ἐμπλησάμενον πρῶτον 
μὲν αὑτὸν ἐχπιεῖν, ἔπειτα τῷ Σωχράτει χελεύειν ἐγχεῖν 
χαὶ ἅμα εἰπεῖν" Πρὸς μὲν Σωχράτηῃ, ὠ ἄνδρες, τὸ σό- 
φισμά μοι οὐδέν᾽ διτόσον γὰρ ἂν κελεύῃ τις, τοσοῦτον 
ἐχπειὼν οὐδὲν μᾶλλον μή ποτὲ μεϑυσϑῇ. τὸν μὲν οὖν 

Σωχράτη ἐγχέαντος τοῦ παιδὸς πίνειν" τὸν δ᾽ “Ἐρυξίμαχον 
Πῶς οὖν, φάναι, ὦ ὦ “Ἱλκιβιάδη, ποιοῦμεν; οὕτως οὔτε τι 
λέγομεν ἐπὶ τῇ κύλικι οὔτ᾽ ἑπάδομεν, ἀλλ ἀτεχνῶς ὥσπερ 
οἱ διινῶντες πιόμεϑα; τὸν οὖν “Ἱλκιβιάδην εἰχτεῖν Ὁ 
Ἐρυξίμαχε, βέλτιστε βελτίστου πατρὸὺς χαὶ σωφρονεστά- 
του, χαῖρε. Καὶ γὰρ σύ, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον" ἀλλὰ τέ 

ποιῶμεν; Ὅ τι ἂν σὺ χελεύῃς. δεῖ γάρ σοι τιείϑεσϑαι" 
ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων" 

ἐπίταττε οὖν ὃ τι βούλει. ἄχουσον δή, εἰπεῖν τὸν Ἔρυ- 
ξίμαχον. ἡμῖν πρὶν σὲ εἰσελϑεῖν ἔδοξε χρῆναι ἐπὶ δεξιὰ 
ἕχαστον ἐν μέρει λόγον περὶ Ἔρωτος εἰπεῖν ὡς δύναιτο 
χάλλιστον, χαὶ ἐγχωμιάσαι. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες 
ἡμεῖς εἰρήχαμεν" σὺ δ᾽ ἐπειδὴ οὐχ εἴρηχας καὶ ἐχπέπω- 
κας, δώκαιος εἶ εἰπεῖν, εἰχτὼν δ᾽ ἐπιτάξαι Σωχράτει ὃ τι 
ἂν βούλῃ, χαὶ τοῦτον τῷ ἐπὶ δεξιὰ χαὶ οὕτω τοὺς ἄλλους. 
“4λλά, φάναι, ὦ Ἐρυξίμαχε, τὸν “Ἱλχιβιάδην, χαλῶς μὲν 
1. τς μεϑύοντα δὲ ἄνδρα παρὰ γηφόντων λόγους σαρα- 
βάλλειν μὴ οὐχ ἐξ ἢ ἴσου τομαὶ ἅμα, ὦ μαχάριξ, χξίϑει 
τί σε Σὼ ὠχράτης ὧν ἄρτι εἶπεν; Ἃ οἶσϑα ὅτι τοὐναντίον 

ἐστὶ πᾶν ἢ ὃ ἔλεγεν; οὗτος γάρ, ἐάν τινα ἐγὼ. ἑπαινέσω 
τούτου παρόντος ἢ ϑεὸν ἢ ἄνϑρωπον ἄλλον ἢ τοῦτον, 
οὐχ ἀφέξεταί μου τὼ χεῖρε. Οὐχ εὐφημήσεις; φάναι τὸν 
Σωχράτη. Μὰ τον Ποσειδῶ, εἰπεῖν τὸν ᾿2λχιβιάδην, μη- 
δὲν λέγε πρὸς ταῦτα, ὡς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαινέ- 
σαιμι σοῦ παρόντος. .41λλ οὕτω ποίει, φάναι τὸν Ἔρυ- 

τ ἀλλὰ --- 4 ἐγχεῖν ΑἸΠεη, τι, τοϑ] τς Ηοπηου. 1]. τσ, στϑ 

3 τοῦτον ΒΤ: τοῦτον οὖν ΑἸοηδαιις 6 κελεύῃ Β: κελεύσῃ Τ 
9 ποιοῦμεν ΒΤ: ποιῶμεν ΔΡΟΡΥ. ΓιΔυγαηίδηστη ΓΧ 85 (ποιῶμεν --- 
λέγωμεν --- ἀδωμεν ΘΟΤΏΤΉ61) τὸ οὔτ᾽ ἐπάδομεν Β: οὔτέ τι ἄδομεν Τ 
14 ἂν Β: δ᾽ ἂν Τ | σείϑεσθαι ΒΤ: πεϑέσϑαι Βαάμαπὶ τ ἑητρὸς Τ: 
ἰατρὸ. Β 18 ὡς δύναιτο ΒΤ: ὡς ἂν δύναιτο ϑΔΌΡΡΕ 24 νηφόν- 
τῶν λόγους ΒΤ: νήφοντας λόγους νεΕ] τοὺς νηφόντων λόγους ϑίερΒεα- 
π5, νηφόντων λόγους λόγον Βαϑί Κυιί, Ψ᾽ 6Υ5. 76 
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(ἢ. 21:9 Ὁ) 
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Ξέμαχον, εἰ βούλει" Σωχράτη ἐπαίνεσον. Πῶς λέγεις; 
εἰχεεῖν τὸν “ἀλκιβιάδην᾽ δοχεῖ χρῆναι, ὠ Ἐρυξίμαχε; ἐσιι-- 
ϑῶμαι τῷ ἀνδρὶ χαὶ τιμωρή σωμαι ὑμῶν ἐναντίον; Οὗτος, 
φάναι τὸν Σωχράτη, τί ἕν νῷ ἔχεις; ἐπὶ τὰ γελόιόναμε 
με ἐπαινέσει, ἢ τί ποιήσεις; Ταληϑῆ ἐρῶ. ἀλλ ὅρα εἶ 
σαριεῖς. ᾿1λλὰ μέντοι, φάναι, τά γε ἀληϑῆ παρίημι καὶ 
χελεύω λέγειν. Οὐχ ἂν φϑάνοιμι, εἰπεῖν τὸν ““λχιβιάδην. 
χαὶ μέντοι οὑτωσὶ ποίησον. ἐάν τι μὴ ἀληϑὲς λέγω, με- 
ταξὺ ἐπιλαβοῦ, ἂν βούλῃ, καὶ εἰχτὲ ὅτι τοῦτο ψεύδομαι" 
ἑχὼν γὰρ εἶναι οὐδὲν ψεύσομαι" ἐὰν μέντοι ἀναμιμνῃ- 
σχόμενος ἄλλο ἄλλοϑεν λέγω, μηδὲν ϑαυμάσῃς" οὐ γάρ 
τι ῥάδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν ὧδ᾽ ἔχοντι εὐπόρως καὶ ἐφε- 
ξῆς καταριϑμῆσαι. 

Σωχράτη δ᾽ ἐγὼ ἐπαινεῖν, ὦ ἄνδρες, οὕτως ἐπιχει- 
ρήσω, δὲ εἰχόνων. οὗτος μὲν οὖν ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ 
διρλ ον. ἔσται δ᾽ ἡ εἰχὼν τοῦ ἀληϑοῦς ἕνεχα, οὗ τοῦ 
γελοίου. φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς σιλη- 
γοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις χαϑημένοις, οὕς 
τινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχον-- 
τας, οἱἑἱ διχάδε διοιχϑέντες φαίνονται ἔνδοϑεν ἀγάλματα 
ἔχοντες ϑεῶν. καὶ φημὶ αὖ ἐοιχέναι αὐτὸν τῷ σατύρῳ 
τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν οὖν τό γε εἶδος ὁμοῖος εἶ τούτοις, 
ὠ Σώχρατες, οὐδ᾽ αὑτὸς ἄν σου ἀμφισβητήσαις" ὡς δὲ 
χαὶ τάλλα ἔοιχας, μετὰ τοῦτο ἄχουε. ὑβριστὴς εἶ" ἢ οὔ; 
ἐὰν γὰρ μὴ ὁμολογῇς, μάρτυρας παρέξομαι. ἄλλ οὐχ 
αὐλητής; πολύ γε ϑαυμασιώτερος ἐχείνου" ὃ μέν γε δὲ 
ὀργάνων ἐχήλει τοὺς ̓ ἀνϑρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος 
δυνάμει, καὶ ἔτι νυνὶ ὃς ἂν τὰ ἐχείνου αὐλῇ. ἃ γὰρ Ὄλυμ- 
πος ηὔλει, Μαρσύου λέγω, τοῦ διδάξαντος. τὰ οὖν ἐχεί- 
γου ἐάν τε ἀγαϑὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάν τε φαύλη αὐλητρίς, 
μόνα χατέχεσϑαι ποιεῖ χαὶ δηλοῖ τοὺς τῶν ϑεῶν τε χαὶ 
τελετῶν δεομένους διὰ τὸ ϑεῖα εἶναι. σὺ δ᾽ ἐχείνου το- 
σοῦτον μόνον διαφέρεις. ὅτι ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς λόγοις 

17 φημὶ --- ἐι ϑεῶν Τυ]ίδη. οἵ. ΥἹ 187 ἃ (242 Ηετσι]εῖη) 

5 ἐπαινέσει ΒΕΚΙΚοΥ, οἷ. ρτο]εσοση. δὰ αοΥξ. 55: ἐπανέσειξ Β 4 
12 τι ΒΤ: τοὶ ΔΡΟΡΎ. ΡδΥΙΒΙ ΠῚ ΠῚ 1810 18 ἑρμογλυφείοις Β: ἕρμο- 
γλυφίοις Ἔν 20 διχαδὲ ΒΤ: δίχα ἀδποΐογα ϑίβρμαπο Αϑδϑίέ 23 ἂν που 
Βαϊζογ: δή που ΒΤ, ἄν δήπου ΘΔὍΡΡΕ, οἵ. Ὑπαδβδί. 17,20 29 τοῦ 
Βδάμδιῃ;: τούτου ΒΥ, τοῦτον ΘΟΙΏΙΩΕΥΙ, τοῦ τοῦτον Δ οαβε!η Ι ἐκεί- 
γου Ἴ, 564 ουὅ εχ ἘΠ]6Π6. 31 μόνα ΒΤ; ϑείᾳ μοίρᾳ (νΕ] μανέᾳ) 
ὙΥΙΠΟΚΕΙπιάπη ἀ1α]. 5ρυγΐ. ΧΙ 
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ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖς. ἡμεῖς γοῦν ὅταν μέν του ἄλλου Ὁ 
ἀχούωμιεν λέγοντος καὶ χιάγυ ἀγαϑοῦ ῥήτορος ἄλλους λό- 

γους, οὐδὲν μέλει, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδενί" ἐπειδὰν δὲ 

σοῦ τις ἀχούῃ, ἢ τῶν σῶν λόγων ἄλλου λέγοντος, χἂν 
5 σάγυ φαῦλος ἢ ὃ λέγων, ἐάν τε γυνὴ ἀχούῃ ἐάν τε ἀνὴρ (2292) 

ἐάν τὲ μειράχιον, ἐχπτδπληγμένοι ἐσμὲν χαὶ χκατεχόμεϑα. 
ἐγὼ γοῦν, ὠ ἄνδρες, εἰ μὴ ἔμελλον κομιδῇ δόξειν μεϑύειν, 
εἶχον ὀμόσας ἂν ὑμῖν, οἷα δὴ πέπονθα αὐτὸς ὑπὸ τῶν 
'τούτου λόγων χαὶ ττάσχω ἔτι χαὶ νυνί. ὅταν γὰρ ἀχούω, 

τὸ χγολύ μοι μᾶλλον ἢ τῶν χορυβαντιώντων ἢ τε χαρδία Εὶ 
πηδᾷ χαὶ δάχρυα ἐχχεῖται ὑττὸ τῶν λόγων τῶν τούτου. 
ὁρῶ δὲ χαὶ ἄλλους χιαμπόλλους τὰ αὐτὰ πάσχοντας. Πε- 
ρικλέους δὲ ἀχούων χαὶ ἄλλων ἀγαϑῶν ῥητόρων εὖ μὲν 

(( τογο ἡγούμην λέγειν, τοιοῦτον δ᾽ οὐδὲν ἔπασχον, οὐδ᾽ ἐτεϑο- 
15 ρύβητό μου ἣ ψυχὴ οὐδ᾽ ἠγανάκτει ὡς ἀνδρατιοδωδῶς 

διακειμένου" ἀλλ ὑπὸ τουτουὶ τοῦ Μαρσύου πολλάκις δὴ 
οὕτω διετέϑην, ὥστε μοι δόξαι μὴ βιωτὸν εἶναι ἔχοντι 2160 

ὡς ἔχω. χαὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, οὔχ ἐρεῖς ὡς οὐχ ἀληϑῆ. 
χαὶ ἔτι γε γῦν ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῷ, ὅτι εἶ ἐθέλοιμι γταρέχξιν 

20 τὰ ὦτα, οὐχ ἂν καρτερήσαιμι, ἀλλὰ ταὐτὰ ἂν σιάσχοιμι. 
ΠΡΗΝ γάρ μὲ ὁμολογεῖν, ὅτι τιολλοῦ ἐνδεὴς ὧν αὐτὸς 
ἔτι ἐμαυτοῦ μὲν ἀμελῶ, τὰ δ᾽ ᾿ϑηναίων πράττω. βίᾳ 
οὖν ὥστιερ ἀτιὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχο- 
μαι φεύγων, ἵνα μὴ αὐτοῦ χαϑήμενος παρὰ τούτῳ χατα- 

25 γηράσω. πέπονθα δὲ πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, ὃ Β 
οὐχ ἂν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὄντι- 
γοῦν. ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι. ξύνοιδα γὰρ 
ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν οὐ δυναμένῳ, ὡς οὐ δεῖ ποιεῖν ἃ 
οὗτος κελεύει, ἐπειδὰν δὲ ἀπέλθϑω, ἡπτημένῳ τῆς τιμῆς 

30 τῆς ὑπὸ τῶν ττολλῶν. δραπτετεύω οὖν αὑτὸν χαὶ φεύγω, 
χαὶ ὅταν ἴδω, αἰσχύνομαι τὰ ὡμολογημένα. χαὶ πολλάχις 
μὲν ἡ δέως ἂν ἴδοιμι: αὐτὸν μὴ ὄντα ἕν ἀνϑρώποις" ἘΠ Ὁ 16 
αὖ τοῦτο γένοιτο, εὖ οἶδα ὅτι σιολὺ μεῖζον ἂν ἀχϑοίμην, 
ὥστε οὐχ ἔχω ὅ τι χρήσωμαι τούτῳ τῷ ἀνϑρώπῳ. Καὶ 

4 τις ἀκούῃ ἀε]εν!ιΐ Ηϊγβοῃῖρ 7 ἐγὼ γοῦν Β: ἐγὼ ΓᾺ οὗν ΤΙ 
κομιδῇ Ἵ: κομιδὴ. Β 9 νυνί Β: νῦν ἐν 11 ὑπὸ τῶν λόγων τῶν 
τούτου Τ: ὑπὸ τῶν λόγων τούτου Β, ὑπὸ τῶν λόγων ὕὕβεποσ, γεΥρα 
ἀε]ανι  οσσαη 18 ὦ “Σώκρατες Τ: σώκρατες ΒΒ 20 ταῦτα ΒΊῚ 
22 ἔτι Τ': τὶ Β] βίᾳ Τ, βία Β: βύων ΑΡτΘΘΟἢ Ιεςΐ. Ατ]βίαθῃ. 147, 
Ϊδαῦη 2423 ἐπισχόμενος ᾿φεϊενῖς Τα μη 33 μεῖζον ἂν ΒΤ; ἂν μεῖζον 
ΘΑΌΡΡΕ 34 χρήσωμαι ΒΕΚΚΕοΙ; χρήσομαι ΒΤ 
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ὑπὸ μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων χαὶ ἐγὼ χαὶ ἄλλοι ττολλοὶ 
τοιαῦτα πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦδε τοῦ σατύρου" ἄλλα δὲ 
ἐμοῦ ἀχούσατε ὡς δμοῖός τέ ἐστὶν οἷς ἐγὼ ; ἤχασα αὐτὸν 
χαὶ τὴν δύναμιν ὡς ϑαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι 
οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον γιγνώσχει" ἀλλὰ ἐγὼ δηλώσω, ἐπεί- 
στερ ἠρξάμην. δρᾶτε γὰρ ὅτι Σωχράτης ἐρωτιχῶς διάχει-- 
ται τῶν καλῶν καὶ ἀεὶ στερὶ τούτους ἐστὶν καὶ ἐχπέπλη- 
χται ἱχαὶ αὖ ἀγνοεῖ πάντα χαὶ οὐδὲν οἶδεν], ὡς τὸ σχῆμα 
αὐτοῦ. τοῦτο οὐ σιληνῶδες; σφόδρα γε. τοῦτο γὰρ οὗτος 
ἔξωϑεν περιβέβληται, ὥσπερ ὃ ἐγλυμμένος σιληνός" ἔν- 
δοϑεν δὲ ἀνοιχϑεὶς πόσης οἴεσϑε γέμει, ὠ ἄνδρες συμ- 

([ 2205) πόται, σωφροσύνης; ἔστε ὅτι οὔτ᾽ εἴ τις χαλό ός ἐστι μέλει 
Ἑ αὐτῷ οὐδέν, ἀλλὰ καταφρονεῖ τοσοῦτον ὅσον οὐδ᾽ ἂν εἷς 
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οἰηϑείη, οὔτ᾽ εἴ τις πλούσιος, οὔτ᾽ εἰ ἄλλην τινὰ τιμὴν 
ἔχων τῶν ὑπὸ πλήϑους μαχαριζομένων" ἡγεῖται δὲ πάντα 
ταῦτα τὰ χτήματα οὐδενὸς ἄξια χαὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι, 
εἱναῦ λέγω ὑμῖν, εἰρωνευόμενος δὲ χαὶ παίζων πάντα τὸν 
βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ. σπουδάσαντος δὲ 
αὐτοῦ καὶ ἀνοιχϑέντος οὐχ οἶδα εἴ τις ἑώραχεν τὰ ἐντὸς 
ἀγάλματα" ἀλλ ἐγὼ ἤδη ποτ᾽ εἶδον, χἀμοὶ ἔδοξεν οὕτω 
ϑεῖα χαὶ χρυσᾶ εἶναι καὶ σιάγχαλα χαὶ θαυμαστά, ὥστε 
ποιητέον εἶναι ἔμβραχυ ὅ τι χελεύοι Σωχράτης. ἡγούμενος 
δὲ αὐτὸν ἐσπουδαχέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὥρᾳ ἑρμαῖον ἡγησά- 
μὴν εἶναι καὶ εὐτύχημα ἐμὸν ̓ϑαυμαστόν, ὡς ὑπάρχον μοι 
χαρισαμένῳ. Σωχράτει ττάντ᾽ ἀκοῦσαι ὅσαττερ οὗτος ἤδειν" 
ἐφρόνουν γὰρ δὲ ἐπὶ τῇ ὥρᾳ ϑαυμάσιον ὅσον. ταῦτα 
οὖν διανοηϑείς, πρὸ τοῦ οὐχ εἰωϑὼς ἄνευ ἀχολούϑου 
μόνος μετ᾽ αὐτοῦ γίγνεσϑαι, τότε ἀποπέμττων τὸν ἀχό- 

8 καὶ αὖ Β: καὶ Τ΄ καὶ --- οἷδεν ἀ6]αν 76 πη | ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ 
τοῦτο οὐ σιληνῶδες ΒΤ, ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ, τοῦτο οὐ σειληνῶδες; 
ΘΟΒΙΘΙΘΥΤΉΔΟΉΘΥ: ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ τοῦτο" οὐ σειληνῶδες; ΒεγμΒαταν 
σγῃηΐ. 285, πῶς τὸ σχῆμια αὐτοῦ τοῦτο οὐ σειληνῶδες; Αϑβέ, ἢ (Ο"1 πῇ 
ὥστε) τὸ σχῆμα αὐτοῦ τοῦτο οὐ σιληνῶδες; ΤἼΞΘΠΕΙ 12 ἴστε ΒΤ: εὖ 
ἔστε ἀυθΙαπίου Βαάμδτη ργαθ ΙΧ τό ἡμᾶς ΒΤ: τεμὰς διαβάς β5ρες. 
ΟΥ̓, 17 17 ἵνα λέγω ὑμῖν 5ΞοΥἹρ5ὶ: λέγω ὑμῖν ΒΤ, ςἔ. Μαάνὶρ δἄνεγϑβ. 
1397, οὔ. ΝΊΠη40}.2:, λέγων" ὦ ᾽φήμεροι ΜΝ ἸΠΟΙΚΘΙτηΔ πη ΗἸΡΡ.] ργαρῖ. 
ΜΙ, λέγων͵ μὲν οὐ Ηοππαπη, ἡ ἡγούμενος Βαάμδηη ΡΓδαΐ. ΙΧ (ἀλλ᾽ ἐρῶ 
ὑμῖν" εἰρωνευόμενός τε καὶ παίζων [756 η 61) 20 κἀμοὶ Η]γΒΟΠΙΡ: καὶ 
ἐμοὶ Β, καί μοι Τ ἊΡ Ῥτοΐδρ. 7524 22 ἔμβραχυ. (ορβεί νϑΐ. Ἰεοΐ. 2ο9: 
ἐν βραχεῖ ΒΤ] ὅτε ΒΤ: ὅτε ἂν ϑδΔΌΡΡΕ 25 οὗτος ΒΤ: αὐτὸς Βαά- 
ΠΑ 26 δὴ Β: ἤδη Τ' 28 μόνος ΟΤΏ. ΔΡΟΡΥ. Ν᾽ ΑΔ ΠμΠΠ 1029; 
ἀε]ανι Ηϊγβοῃὶρσ 
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λουϑον μόνος συνεγιγνόμην. δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς πάντα 
τἀληϑῆ εἰχιεῖν᾽ ἀλλὰ προσέχετε τὸν γοῦν, καὶ εἰ ψνεύδο- 
μαι, ε(ὐ "Σώχρατες, ἐξέλεγχξ. συνεγιγνόμην γάρ, ὠ ἄνδρες, 
μόνος μόνῳ, χαὶ ᾧμην αὐτίχα διαλέξεσθαι αὐτόν μοι 
ἅττερ ἂν ἐραστὴς σαιδικοῖς ἐν ἐρημίᾳ διαλεχϑείη, χαὶ 
ἔχαιρον. τούτων δ᾽ οὐ μάλα ἐγίγνετο οὐδέν, ἀλλ ὥσπερ 
εἰώϑει διαλεχϑεὶς δή μοι καὶ συνημερεύσας ᾧχετο ἀπιών. 
μετὰ ταῦτα συγγυμνάζεσϑαι προὐχαλούμην αὐτὸν [χαὶ 
συνεγυμναζόμην], ὥς τι ἐνταῦϑα περανῶν. συνεγυμνάζετο 
οὖν μοι χαὶ προσεπάλαιεν τιολλάχις οὐδενὸς παρόντος" 
χαὶ τί δεῖ λέγειν; οὐδὲν γάρ μοι πλέον ἦν. ἐπειδὴ δὲ 
οὐδαμῇ ταύτῃ ἥνυτον, ἔδοξέ μοι ἐπιιϑετέον εἶναι τῷ ἀνδρὶ 
χατὰ τὸ καρτερὸν χαὶ οὐχ ἀνετέον, ἐτιειδήττερ ἐνεχεχειρήχη, 
ἀλλὰ ἰστέον ἤδη τί ἐστι τὸ πρᾶγμα. προχαλοῦμαι δὴ 

2 ᾿ - ᾿Σ - “ 2 Χ 

αὑτὸν τιρὸς τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐραστὴς τται-᾿ 
“- ,ὔ 2 ὧἵ - Ν ς 

δικοῖς ἐπειβουλεύων. καί μοι οὐδὲ τοῦτο ταχὺ ὑπήκουσεν, 
ὅιιως δ᾽ οὖν χρόνῳ ἐπείσϑη. ἐπειδὴ δὲ ἀφίχετο τὸ πρῶ- 
τον, δειτενήσας ἀπιέναι ἐβούλετο. χαὶ τότε μὲν αἰσχυνό- 

ΨΌΤ: ἘΣ ΑΓ ἘΚ 9. ἢ δύ ὦ Δ τ δ 
μδνος ἀφῆχα αὐτόν" αὖϑις δὲ ἐπιβουλεύσας, ξτεξιδὴ ᾿δε- 
δειτιγήχειμεν, διελεγόμην ἀξὶ πόρρω τῶν γυχτῶν, χαὶ 
ΠῚ Χ 2 7ὔ 9 ὔ ,ὕ [4 9 Ἁ ΡΣ 

ἐπειδὴ ἐβούλετο ἀπιέναι, σχηπτόμενος οτε ὀψὲ εἴη, 
προσηνάγχασα αὑτὸν μένειν. ἀνεπαύετο οὖν ἐν τῇ ἐχομένῃ 
ἐμοῦ κλίνῃ, ἐν ἧπτερ ἐδείσινει, χαὶ οὐδεὶς ἑ ἐν τῷ οἰχήματι 
ἄλλος χαϑηῦδεν ἢ ἡμεῖς. μέχρι μὲν. οὖν δὴ δεῦρο τοῦ Ἑ 
λόγου καλῶς ἂν ἔχοι χαὶ πρὸς ὁντινοῦν λέγειν" τὸ δ᾽ ἐν- 
τεῦϑεν οὐκ ἄν μου ἡχούσατε λέγοντος, εἰ μὴ πρῶτον μέν, 
τὸ λεγόμενον, οἶνος ἄνευ τε παίδων χαὶ μετὰ σκιαίδων ἣν 
ἀληϑής" ἔπειτα ἀφανίσαι Σωχράτους ἔργον ὑπτερήφανον 
εἰς ἔσταιγον δλθόντα δικόν μοι φαίνεται. ἔτι δὲ τὸ τοῦ 
δηχϑέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως πάϑος χὰαι ἔχει. φασὶ γάρ 
πού τινὰ τοῦτο παϑόντα οὐκ ἐϑέλειν λέγειν οἷον ἣν τυλὴν 
τοῖς δεδηγμένοις, ὡς μόνοις γνωσομένοις τε καὶ συγγνω- 

το ἐπειδὴ --- νυχτῶν ΒεκίκεΥ δπεοά. 1 346, 23 

3ὦ “Σώκρατες ΒΟΥ 51 ΠΟΠΊΠΊ. ΡΪαΐ. 104: σώκρατες ΒΤ 4 αὐτίκα 
Τ 56 6 ὁ [ἴῃ 7535. 7 δή ϑαῦρροα: ἄν ΒΤ, οπι. ἈΡΟΡΤΆΡΒΑ, ἀδ]δνιί 
Ηοτηπηοὶ, αὖ Ἐ᾿. Α. ΠΑΤΗ ἄττα ΑϑΞί, ἀλλα Βοιῆρ ὃ καὶ συνεγυμνα- 
ζόμην ἀεϊδνὶς ΘΔΌΡΡΕ. 14 ἰστέον ἤδη τί ἐστι ΒΤ: ἰτέον ἤδη ἐπὶ 
νγτθηρδο ὈΪΌ]. οτΐ. 1,1, 50 19 ᾿δεδειπνήκειμεν (56 ΠΟΙ; δὲ- 
δειπνήκαμιεν ΒΕΚΚΟοτΙ στατημηδιίοιϑ, ἐδεδειπνήκει ΒΊ᾽, 564 εἰ Ροβί ὃ 
ΕχΧ ἢ 20 ἀεὶ πόρρω ΒΕΚΙΚΟΙΙ Βτδτητηδίϊοιι5: πόρρω ἘΠ Ὁ ἢ 
ΒΤ: αὐτοῦ ϑαῦρρα 24 οὖν δὴ Β: οὖν Τ, 564 δὴ 1 1η ΤΠ." 

Β 

(ἢ. 2214) 
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σομένοις, εἰ πᾶν ἐτόλμα δρᾶν τε χαὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύ- 
γης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος τὲ ὑττὺ ἀλγεινοτέρου χαὶ τὸ ἀλ- 
γεινότατον ὧν ἄν τις δηχϑείη --- τὴν χαρδίαν «γὰρ ἢ ὃ τι 
δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι πληγείς τε χαὶ δηχϑεὶς ὑπτὸ τῶν ἐν 
φιλοσοφίᾳ λόγων, οἵ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον, νέου 5 
ψυχῆς μὴ ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται, χαὶ ποιοῦσι δρᾶν τὲ 
χαὶ λέγειν ὁτιοῦν --- χαὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους, “γάϑωνας, 

Β Ἐρυξιμάχους, Παυσανίας, ἡπριστοδήμους τε χαὶ Ζριστο- 

φάνας" Σωχράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ λέγειν, χαὶ ὅσοι ἄλλοι; 
πάντες γὰρ χεχοινωνήχατε τῆς φιλοσόφου μανίας τὲ χαὶ τὸ 
βαχχείας" διὸ πάντες ἀχούσεσϑε' συγγνώσεσϑε γὰρ τοῖς “ 70) 
τε τότε πραχϑεῖσιν χαὶ τοῖς νῦν λεγομένοις" οἱ δὲ οἰχέται, 
χαὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶν βέβηλός τε χαὶ ἄγροιχος, πύ- 
λας πάνυ μεγάλας τοῖς ὠσὶν ἐπέϑεσϑε. ἐπειδὴ γὰρ 

οὖν, ὦ ἄνδρες, ὅ τε λύχνος ἀπεσβήχει χαὶ οἱ παῖδες. ἔξω 15 
ς Ἔτι ἔδοξέν μοι χρῆναι μηδὲν σιοιχίλλειν πρὸς αὐτόν, 

ἀλλ ἐλευϑέρως εἰπεῖν ἃ μοι ἐδόχει" χαὶ εἶπον χινήσας 
αὑτόν, Σώχρατες, χαϑεύδεις; Οὐ δῆτα, ἡ δ᾽ ὅς. Οἶσϑα 
οὖν ἅ μοι δέδοχται; Τί μάλιστα; ἔφη. Σὺ ἐμοὶ δοχεῖς, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι μόνος, χαί μοι 20 
φαίνει ὀχνεῖν μνησϑῆναι τερός μὲ᾿ ἐγὼ δὲ οὑτωσὶ ἔχω" 
σιάνυ ἀνόητον ἡγοῦμαι εἶναι σοὶ γὺ οὗ χαὶ τοῦτο χαρί- 
ζεσϑαι χαὶ εἴ τι ἄλλο ἢ τῆς οὐσίας τῆς ἐμῆς δέοιο ἢ 

Ὁ τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδέν ἐστι πιερεσβύ- 
τερον τοῦ ὡς ὃ τι βέλτιστον ἐμὲ γενέσθαι, τούτου δὲ 25 
οἶμαί μοι συλλήπτορα οὐδένα κυριώτερον εἶναι σοῦ. ἐγὼ 
δὴ τοιούτῳ ἀνδρὶ ΤΕ οἱ τὰρο ἂν μὴ χαριζόμενος αἰσχυ--: 
γοίμην τοὺς φρονίμους, χαριζόμενος τούς τε πολλοὺς 
χαὶ ἄφρονας. χαὶ οὗτος ἐρυδε  δτὴ μάλα εἰρωνιχῶς καὶ 

(. 22:8) σφόδρα ἑαυτοῦ τε χαὶ εἰωϑότως ἔλεξεν Ὁ φίλε “2λχιβιάδη, 30 

3 ὅτι τὴν χαρδίαν ψυχὴν λέγει ΟἸαγΚίαπὶ ΞοΠο]αϑία | τ3 φϑέγξομαι οἷς 
ϑέμις ἐστί" ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βέβηλοι 5.80]. Ατϑεϊά. 1Π1 4γ1 ΤὈιπάοτε 

2 ἀλγεινοτέρου ΒΤ; ἀλγεινοτάτου ϑίξαΡΠδηιΙ5 3 δηχϑείη ΤΙ 
δειχϑῆ Β΄] τὴν καρδίαν γὰρ 50Πο]αβίαση βεοαίιϑ [7 5ΘΠΕΥ: τὴν καρ- 

δίαν ἢ ψυχὴν γὰρ Β, τὴν καρδίαν γὰρ ἢ ψυχὴν Τ, τὴν καοδίαν (Ἡγτὶδί 
6 μὴ Β: καὶ μὴ Τ΄ 8 ἀριστοδήμους Τ', 564 ροϑβέ ρ ΡΑ.]Ά] Τ ΘΥΆΑΒΌΤη 
11 τοῖς τε Β: τοῖς Τ' τ τσ ΤΌΣ ἀὲ Β 14 πάνυ μεγάλας ΒΤ: 
παμμεγάλας ΝΑΌΘΓ δα Ῥῃοί. 1 ττό 21 ἔχω Β: ἔχων Τ 23 εἴ τι 
ΕΞ 25 ὡς ὅτι Τ: ὅσωι τι Β, 564 τι 6Χ 6Π16Π4. 26 μοι 
ΨΊΠΔΟΡ. 21, Δρορτ. Εἰ: μου ΒΤ, οἷ, νεῦ5. 63,132 30, 230 ἑαυτοῦ ΒΊ: 
ἑαυτῷ ΝΊΠΑΟΡ. 21 
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᾽ὔ τῷ ΟΩ͂Υ 3 - ὉΥ 27 3 -» 

χιγνδυνεύεις τῷ ὄντι οὐ φαῦλος εἶναι, εἴπερ ἀληϑῇ τυγ- 
, - , -᾿ 

χάνξι ὄντα ἃ λέγεις περὶ ἐμοῦ, καί τις ἔστ᾽ ἕν ἐμοὶ δύ- 
Ὃ ᾿ , 2 , 2. Ῥ ΄ 

γαμις, δέ ἧς ἂν σὺ γένοιο ἀμείνων" ἀμήχανόν τοι κάλλος 
ς ΄ ὃΧ 2 2 Χ Χ -«- Χ Ν 3 , , 

ὁρῴης ἂν ἐν ἐμοὶ χαὶ τῆς πταρὰ σοὶ εὐμορφίας «τάμττολυ 
΄, 2 “« - δ- ᾽ Ψ 

διαφέρον. εἰ δὴ καϑορῶν αὑτὸ χκοινώσασϑαί τὲ μοι ἐπι- 
χειρεῖς χαὶ ἀλλάξασϑαι χάλλος ἀντὶ χάλλους, οὐχ ὀλίγῳ 

- - 2 ᾿ ὙΒΑΘ, Α , ἘΞ Ἷ - 

μου τυλεονεχτεῖν διανοεῖ, ἀλλ ἀντὶ δόξης ἀλήϑειαν χαλῶν 
χτᾶσϑαι ἐπειχειρεῖς χαὶ τῷ ὄντι χρύ σξα χαλκείων δια- 
μείβεσϑαι νοεῖς. ἀλλ, " μαχάριξ, ἄμεινον σχόπει, μή σε 

λανϑάνω οὐδὲν ὧν. ἥ τοι τῆς διανοίας θιψις ἄρχεται ὀξὺ 

βλέπειν, ὅταν ἢ τῶν ὀμμάτων τῆς ἀχμῆς λήγειν ἐειχειρῇ" 
σὺ δὲ τούτων ἔτι πόρρω. χἀγὼ ἀκούσας, Τὰ μὲν παρ᾽ 
ἐμοῦ, ἔφην, ταῦτ᾽ ἐστίν, ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται ἢ ὡς 
διανοοῦμαι" σὺ δὲ αὐτὸς οὕτω βουλεύου, ὃ τι σοί τε 
ΒΡ ᾿, ὧν ἢ 3 δ 5 ΒΞ 2 3 2) -,:-ι«ἋἌ" ΞῚ ΘΥ ,ὔ Ξ 
ἄριστον χαὶ ἐμοὶ ἡγεῖ. 41λλ, ἔφη, τοῦτὸ γ᾽ εὖ λέγεις 
ἐν γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ βουλευόμενοι πράξομεν ὃ ἂν 
φαίνηται νῷν περί τε τούτων χαὶ τιερὶ τῶν ἄλλων ἂρι- 
στον. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας τε χαὶ εἰπών, καὶ ἀφεὶς 
“ ,ὕ »-»ἭἪ ’ὔ 

ὥσπερ βέλη, τετρῶσϑαι αὐτὸν ᾧμην" χαὶ ἀναστάς γε, 
οὐδ᾽ ἐπτιτρέϊψας τούτῳ εἰπεῖν οὐδὲν ἔτι, ἀμφιέσας͵ τὸ 
ἱμάτιον τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτον --- χαὶ γὰρ ἣν χειμιών --- ὑπὸ 
τὸν τρίβωνα καταχλινεὶς τὸν τούτου, ἈΡΘΙρΕ τον τὼ χεῖρε 
τούτῳ τῷ δαιμονίῳ ὡς ἀληϑῶς χαὶ θαυμαστῷ, χατεχεί- 
μην τὴν γύχτα ὅλην. χαὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ, ὦ “Σώχρατες, 
ἐρεῖς, ὅτι ψεύδομαι. “ποιήσαντος δὲ δὴ ταῦτα ἐμοῦ οὗτος 
τοσοῦτον περιξγένετό τε χαὶ κατεφρόνησεν καὶ χατεγέλα-- 

ἜΝ ; 

σὲν τῆς ἑμῆς ὥρας χαὶ ὕβρισεν" καὶ ᾿χεῖνό γε. μην τὶ 
εἶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί" δικασταὶ γάρ ἔστε τῆς Σωχρά- 
τους ὑπερηφανίας. εὖ γὰρ ἴστε μὰ ϑεοὺς, μὰ ϑεάς, οὐδὲν 
σεεριττότερον χαταδεδαρϑηχὼς ἀνέστην μετὰ Σωχράτους, 
᾽Χ 2 χ Χ » δον -“ , Ἁ 

ἢ δἰ μετὰ πατρὸς χαϑηῦδον ἢ ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου. Τὸ 

8 Ησοπι. 1]. 6, 234 ἔνϑ᾽ αὖτε Τλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς | ὃς 
πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε ἄμειβεν Ι χρύσεα χαλκείων, ἑκατόιμιβοι ἐν- 
νεαβοίων | το ἥτοι --- τι ἐπιχειρῇ 5100. εο]ορ. τ, 48, 2 

Ι κινδυνεύεις -- φαῦλος ΒΤ: κινδυνεύει -- φαῦλ Βαάπδηι 
τοὶ ΒΤ 7 καλῶν ἀε]ονι ΒΑΘ δτη 9 νοεῖς ἀοἰενι οα σα] η 
το ὦν Β, 564 Ξᾳρτα νεύϑιση γὰ5. τοὶ ϑίβρμαηιϑ: ἤτοι ΒΤ (1 τηδῦρ. 
ΠῚ ποία Β) 13 ἐμοῦ Τ: ἐμοὶ Β΄ το βέλη Β: βέλει Τ᾽ 20 τούτῳ 
Το τοῦτο Β. 22 τούτου Β: τουτουΐ Ἴ, οἵ. Μδποη. 131,28 24 ταῦτα 
αὖ Β: ταῦτα Τ 27 καὶ ᾽᾿κεῖνό 5ΟΥΡΘΙ: καίπερ κεῖνό Β, καίπερ ἐκεῖνό 
Τ' (καίπερ --- εἶναι ἀφ]ανὶ Ηρ) 31: ρεῦϊβδς ἢ. Ἑ 
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δὴ μετὰ τοῦτο τίνα οἴεσϑέ μὲ διάνοιαν ἔχειν, ἡγούμενον 
μὲν ἠτιμάσϑαι, ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου φύσιν τε χαὶ 
σωφροσύνην χαὶ ἀνδρείαν, ἐντετυχηχότα ἀνϑρώπῳ τοι- 
οὕτῳ, οἵῳ ἐγὼ οὐχ ἂν ᾧμην ποτ᾽ ἐντυχεῖν εἰς φρόνησιν 
χαὶ εἰς χαρτερίαν; ὥστε οὔϑ'᾽ ὅπως οὖν ὀργιζοίμην εἶχον 
χαὶ ἀποστερηϑείην τῆς τούτου συνουσίας, οὔτε ὅπῃ προσα- 
γαγοίμην αὐτὸν ηὐπόρουν. εὖ γὰρ ἤδη, ὅτι χρήμασί τε 

ι 
τε ᾧμην αὐτὸν μόνῳ ἁλώσεσϑαι, διεπεφεύγει με. ἢτεό- 
ρουν δή, χαταδεδουλωμένος τε ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς 
οὐδεὶς ὑπ οὐδενὸς ἄλλου περιῇα. ταῦτά τὲ γάρ μοι 
ἅπαντα προὐγεγόνει, χαὶ μετὰ ταῦτα στρατεία ἡμῖν εἰς 
Ποτείδαιαν ἐγένετο χοινὴ χαὶ συνεσιτοῦμεν ἕχεῖ. πρῶτον 
μὲν οὖν (ἐν᾽ τοῖς πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ χαὶ 
τῶν ἄλλων ἁπάντων. ὅπότ᾽ ἀναγχασϑεῖμεν ἀποληφϑέντες 
που, οἷα δὴ ἐπὶ στρατείας, ἀσιτεῖν, οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι 
πρὸς τὸ χαρτερεῖν" ἔν τ᾽ αὖ ταῖς εὐωχίαις μόνος ἄπο- 
λαύειν οἷός τ᾽ ἣν τά τ' ἄλλα χαὶ πίνειν οὐκ ἐϑέλων, 
δὅττότε ἀνε μα θείη; πάντας ἐχράτει, χαὶ ὃ πάντων ϑαυ- 
μαστότατον, Σωχράτη μεϑύοντα οὐδεὶς πώποτε ξώραχεν 
ἀνϑρώπων. τούτου μὲν οὖν μοι δοχεῖ χαὶ αὐτίχα ὃ ἔλεγ- 
χος ἔσεσθαι" πρὸς δὲ αὖ τὰς τοῦ χειμῶνος χαρτερήσεις 
-- - δεινοὶ γὰρ αὐτόϑι χειμῶνες --- ϑαυμάσια εἰργάζετο 
τά τε ἄλλα, χαί ποτε ὄντος πάγου οἵου δεινοτάτου, καὶ 
πάντων ἢ οὐχ ἐξιόντων ἔνδοϑεν, ἢ εἴ τις ἐξίοι, ἠμφιε- 
σμένων τε ϑαυμαστὰ δὴ ὅσα χαὶ ὑττοδεδεμένων καὶ ἔνει- 
λιγμένων τοὺς πόδας εἰς τείλους χαὶ ἀρναχίδας, οὗτος δ᾽ 
ἐν τούτοις ἐξήειν ἔχων ἱμιάτιον μὲν τοιοῦτον οἱἵόνπερ χαὶ 
πρότερον εἰώϑει φορεῖν, ἀνυπόδητος δὲ διὰ τοῦ ἀρυστάλ- 
λου ῥᾷον ἐπορεύετο ἢ οἱ ἄλλοι ὑποδεδεμένοι. οἱ δὲ στρα- 

7:55 Β: γε τι τὸ γάρ ΒΤ: τ᾽άρα Βαάμαῖη 13 κοινῇ ΒΊ: 
κοινῇ ΔΡΟΘΥΆΡΗα. 14 οὖν ἐν ὙΝἸΠΟΚοΙ πιᾶπῃ δα Ἐπῖηγά. 13: οὖν ΒΤ' 
τῷ ὁπότ᾽ ΔΡΟΞΤΆΡΠΒΑ, ΒΕΚΚοΥ: ὁπόταν ΒΤ, ὁπότε δ᾽ ΒαῦρρΡΕ, ὁπότε τ᾽ 
Ταυξεὶ τῃϑίη. Μι5. Χ ΧΙΧ 144, οἷον ὁπότ᾽ [36 που, ὁπότ αὖ ΚοΠάδ 
Ι ἀποληφϑέντες (οΥγπατῖαπ; ἀπολειφϑέντες ΒΤ, οἴ. Ἐπίηγά, 47, 2, 
ἀπολειφϑέντες. σίτου Ἠδυβάβ 5ρες. οΥῖ. 17 17 πρὸς τὸ καρτερεῖν 
ΒΤ: πρὸς αὐτὸν εἰς τὸ καρτερεῖν ΘΔΌΡΡΕ, στρὸς αὐτὸν τῷ καρτερεῖν 
Βαάμδτη Ρταβῇ. [Χ ̓  τ᾽ ΒΤ: δ᾽ Ε. Α. ΛΥΟΪΓ 18 οἷός τ᾽ ἦν ἀεϊενῖε 
Βδάμαπη ᾿ τε τἄλλα Βδάμαπη ῥγαβί. [Χ | πένειν ΒΤ: πίνων Ὀδεμπεγ 
19 ὃ πάντων Τ: ὁπόταν θ σὉ ἑώρακεν Τ: ἑωράκεε ΒΒ 24 πάγου 
Β: τοῦ πάγουϊτΤ «25 οὐκ Β: οὐκ Τ 26 ϑαυμαστὰ δὴ Τ: ϑαυ- 
μαστὰ ἢ Β 28 οἷόνπερ Β: οἷον Τ 
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τιῶται ὑττέβλεπτον αὐτὸν ὡς καταφρονοῦντα σφῶν. Καὶ 
ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα" 

οἷον δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ 
ἐχεῖ ποτὲ ἐπὶ στρατιᾶς, ἄξιον ἀκοῦσαι. ξυννοήσας γὰρ 
αὐτόϑι ἕωϑέν τι εἰστηκδι σχοπῶν, καὶ ἐπειδὴ οὐ τροῦ-- 
χώρει αὐτῷ, οὐκ ἀνίει ἀλλὰ εἱστήκει ζητῶν. καὶ ἤδη ἣν 
μεσημβρία, καὶ ἄνϑρωποι ἠσϑάνοντο, καὶ ϑαυμάζοντες 
ἄλλος ἄλλῳ ἔλεγον, ὅτε Σωχράτης ἐξ ἑξωϑινοῦ φροντίζων 
τι ἕστηχενγ. τελευτῶντες δέ τινὲς τῶν νέων, ἐπειδὴ ἑ ἑσπέρα 
ἦν, δειπνήσαντες, χαὶ γὰρ ϑέρος τότε γὲ ἣν, χαμεύνια 
ἐξενεγκάμενοι ἅμα. μὲν ἐν τῷ ψύχει καϑηῦδον, ἅμα δ᾽ 
ἐφύλαττον αὐτὸν εἰ καὶ τὴν νύχτα ἕστήξοι. ὃ δὲ εἱστήκει 
μέχρι ἕως ἐγένετο. χαὶ ἥλιος ἀνέσχεν" ἔπτειτα ᾧχετ᾽ ἀπιὼν 
προσευξάμενος τῷ ἡλίῳ. εἶ δὲ βούλεσϑε ἑ ὃν ταῖς μάχαις" 

15 τοῦτο “γὰρ δὴ δίκαιόν γε αὑτῷ ἀποδοῦναιγ' ὅ ὃτε γὰρ ἡ 
μάχη ἣν, ἐξ ης ὁμοὶ χαὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν οἱ στρατηγοί, 
οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν ἀνϑρώστων ἢ οὗτος, τετρωμένον 
οὐχ ἐϑέλων ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα χαὶ 
αὐτὸν ἐμέ. χαὶ ἐγὼ μέν, ὦ Σώχρατες, χαὶ τότε ἐκέλευον 
σοὶ διδόναι τἀριστεῖα τοὺς στρατηγούς, χαὶ τοῦτό γέ μοι 
οὔτε μέμιψει οὔτε ἐρεῖς ὅτε ψεύδομαι" ἀλλὰ γὰρ τῶν 
στρατηγῶν πρὸς τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλειτόντων χαὶ βου- 
λομένων ἐμοὶ διδόναι τἀριστεῖα, αὐτὸς προϑυμότερος 
ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. ἔτι τοίγυν, 
ὠ ἄνδρες, ἄξιον ἣν ϑεάσασϑαι Σωκράτη, ὅτε ἀπὸ “ηλίου 
φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον" ἔτυχον γὰρ παραγενόμε- 
νος ἵππτον ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. ἀνεχώρει οὖν ἐσχεδα- 
σμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων οὗτός τε ἅμα χαὶ “άχης" 
χαὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, χαὶ ἰδὼν εὐθὺς “ταραχελεύομαί τε 
αὐτοῖν ϑαρρεῖν, καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω, αὐτώ. ἐν- 
ταῦϑα δὲ καὶ κάλλιον ἐϑεασάμην Σωχράτη ἢ ἐν Ποτει- 
δαίᾳ" αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν φόβῳ ἡ διὰ τὸ ἐφ᾽ ἵππου εἶναι" 

3 ἀλλ᾽ οἷον τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνήρ Ἡοπιετ. ΟἄγΞ5. 4, 242 

3 αὖ τόδ᾽ (ογπατῖαβ: αὐτὸ ΒΤ ἔρεξε Τ: ἔρρεξε Β, 564 ρρ ἴῃ Τᾶ5- 
4 στρατιᾶς (οεΐ τηποτηο5.5 Ν᾽ 4: στρατείας ΒῚ 5 προὐχώρει ἘΠΕ 
προχώρει ΒῸῺ 7 ἄνθρωποι ΜΕΠΙοΙ δὰ Χβηορῇ. οοην. (1850) Ρ 
ἄνϑρωποι ΒΤ 8 ἔλεγον ΜΕΠΙοΥ: ἔλεγεν ΒΤ 9 νέων ἌΣΩΟΣ 
Ἰώνων ΒΤ, ἰδόντων 1,. Θοπτηϊας ΡὨ ΙΟΙ ΟΣ. Π,.383 14 προσευξά- 
μενος ΒΤ: ᾿προσευξόμενος Ὀ 16 ἧς Ξκ Τ' 17 τετρωμένον οὐκ 
ἐθέλων Β: οὐκ ἐθέλων τετρωμένον Τ' 30 αὐτὼ Β, 564 δοςσεηΐιβ 
ἴὴ ἴ85. 31 σωκράτη Β: σωκράτην Ὁ 327) Β:ἢΤ 
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πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν “άχητος τῷ ἔμφρων εἶναι" ἔπειτα 
ἔμοιγ᾽ ἐδόχει, ὦ “Ἱριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, χαὶ ἐχεῖ 
διαπορεύεσθαι ὥσπερ χαὶ ἐνθάδε, βρενϑυόμενος καὶ 
τὠφϑαλμὼ παραβάλλων, ἠρέμα περισχοττῶν χαὶ τοὺς 
φιλίους καὶ ποὺς πολεμίους, δῆλος ὧν παντὶ χαὶ πάνυ 
πόρρωϑεν, ὅτι εἴ τις ἅψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, μάλα 
ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. διὸ χαὶ ἀσφαλῶς ἄπει καὶ οὗτος 
χαὶ ὃ ἑταῖρος" σχεδὸν γάρ τι τῶν οὕτω διαχειμένων ἐν 
τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην φεύ- 
γοντας διώχουσιν᾽ πολλὰ μὲν οὖν ἂν τις χαὶ ἄλλα ἔχοι 
Σωχράτη ἐπαινέσαι χαὶ ϑαυμάσια" ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων 
ἐπιτηδευμάτων τάχ ἂν τις χαὶ περὶ ἄλλου τοιαῦτα εἴποι, 
τὸ δὲ μηδενὶ ἀνθρώπων ὁμοῖον εἶναι, μήτε τῶν παλαιῶν 
μήτε τῶν νῦν ὄντων, τοῦτο ἄξιον παντὸς ϑαύματος. οἷος 
γὰρ ̓ Αἀχιλλεὺς ἐγένετο, ἀπειχάσειεν ἄν τις χαὶ Βρασίδαν 
χαὶ ἂλ λους, χαὶ οἷος αὖ Περικλῆς, χαὶ Νέστορα χαὶ 4ν- 
τήνορα, εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι" καὶ τοὺς ἄλλους χατὰ ταῦτ᾽ 
ἂν τις ἀπεικάζοι" οἷος δὲ οὑτοσὶ γέγονεν τὴν ἀτοπίαν 
ἅνϑρωπος, χαὶ αὐτὸς χαὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἐγγὺς ἂν 
εὕροι τις ζητῶν, οὔτε τῶν νῦν οὔτε τῶν παλαιῶν, εἰ μὴ 
ἄρα εἰ οἷς ἐγὼ λέγω ἀπειχάζοι τις αὐτόν, ἀνϑρώπων μὲν 
μηδενί, τοῖς δὲ σιληνοῖς χαὶ σατύροις, αὑτὸν χαὶ τοὺς 
λόγους. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο ἐν τοῖς πρώτοις παρέ- 
λίπον, ὅτι χαὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ δμοιότατοέ εἶσι τοῖς σιλη- 
γοῖς τοῖς διοιγομένοις. εἰ γὰρ ἐϑέλοι τις τῶν Σωχράτους 
ἀχούειν λόγων, φανεῖεν ἂν γελοῖοι τὸ πρῶτον" τοιαῦτα 
χαὶ ὀνόματα χαὶ δήματα ἔξωϑεν περιαμπέχονται, σατύ- 
ρου τινα ὑβριστοῦ δοράν. ὄνους γὰρ κανϑηλίους λέγει 
χαὶ χαλχέας τινὰς καὶ σχυτοτόμους χαὶ βυρσοδέιννας, καὶ 

3 Ατβίορῃ. ΝῸΡ. 362 βρενϑύει τ᾽ ἐν ταῖσιν ὅδοῖς καὶ τὠφθαλμὼ πα- 
ραβάλλεις Ι 5 δῆλος --- γ ἀμυνεῖται Ατἱϑιιάε5. οΥ. 45 11 οὐ Τιπάοτγ ] η διὸ --- 

το διώχουσι 1. ς. Αὐξεάες5 

3 ὥσπερ καὶ ἐνθάδε ἀρ]ϊοντί ]Δ8π 4 τῶ φϑαλμῷβ, τὼ ὀφϑαλμὼ 
ΤΊ περισκοπῶν ΒΕΚΚΕΙ: παρασκοπῶν ΒῚ 7.ἀμυνεῖται ΤΊ: ἀμύνη- 
ται Β 8 ἑταῖρος Αὐἱδί465: ἕτερος ΒΤ 1 ϑαυμάσια ΒΤ: ϑαυμάσαε 
ΗἸγβοδῖσ 13 εἶναι μήτε ΤῸ: εἶναί μὲ Β τ7 εἰσὶ ΒΤ: οἷοι ΒΔΑΠΑτΤα 
(εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι ἀβ]εντξ 14Πη) [καὶ τοὺς ΒΤ: καὶ ΒΔάΠδτΙη, καὲ τοὺς 
μὲν Η]γβομΙρ Ι᾿ ταῦτ ΒΤ 19 ἄνϑρωπος ϑΑΌΡΡΕ: ἄνϑρωπος. ἘΝ 
20 οὔτε --- παλαιῶν Ῥγῖπγιβ Δἀἀυθ ταν! ΗἩΟΤΊΠΊ6] | εἰ μὴ ἄρα εἰ Β: 
εἰ μὴ ἄραΤ 21 λέγω Τ; λέγων Β, οἴ. 62, 21 25 τῶν --- λόγων 
Τ; τὸν --- λόγον Β | ἐϑέλοι Β: ἐϑέλει Ἐ ὉΩ6 γελοῖοι Β: πάνυ γελοῖοι 
ἘΠ ΉΕ Ἐμνζίόξε 46, 8 28 τινὰ Β: ἂν τινα Τ, αὖ τινα ἈΠοΚοτί, 
δή τινα Βαϊΐοῦ 

ΙΟ 

15 

20 

25 

Ρ 



ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

2990 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, 0Τ 

ἀεὶ διὰ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαίνεται λέγειν, ὥστε ἄπει- 
ρος χαὶ ἀνόητος ἄνϑρωπος πᾶς ἂν τῶν λόγων χαταγελά- 
σειεν. διοιγομένους δὲ ἰδὼν δή τις χαὶ ἐντὸς αὐτῶν γιγνό- 
μενος τορῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας ἔνδον μόνους εὑρήσει τῶν 
λόγων, ἔπειτα ϑειοτάτους χαὶ τιλεῖστα ἀγάλματ᾽ ἀρετῆς 
ἐν αὑτοῖς ἔχοντας χαὶ ἐπὶ πλεῖστον τείνοντας, μᾶλλον δὲ 
ἐπὶ πᾶν ὅσον προσήχει σχοπτεῖν τῷ μέλλοντι καλῷ κἀ- 
γαϑῷ ἔσεσϑαι. 

Ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ ἄνδρες, ἃ ἐγὼ Σωχράτη ἐπαινῶ" χαὶ 
αὖ ἃ μέμφομαι συμμίξας ὑμῖν εἶπον ἅ με ὕβρισεν. χαὶ 
μέντοι. οὐκ ἐμὲ μόνον ταῦτα τιεττοίηχεν, ἀλλὰ χαὶ Χαρμί- 
δὴν τὸν Τλαύκωνος καὶ -βὐϑύδημον τὸν “ιοκλέους καὶ 
ἄλλους πάνυ πολλούς, οὺς οὗτος ἐξαπατῶν ὡς ἐραστὴς 
παιδικὰ μᾶλλον αὑτὸς χαϑίσταται ἀντ᾽ ἐραστοῦ. ἃ δὴ 
χαὶ σοὶ λέγω, ὠ ᾿γάϑων, μὴ ἐξαπατᾶσϑαι ὑττὸ τούτου, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων παϑημάτων γνόντα εὐλαβηϑῆς 
γαι, χαὶ μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν ὥσττερ νήττιον τταϑόντα 
γνῶναι. 

Εἰπόντος δὴ ταῦτα τοῦ Ἀλκιβιάδου γέλωτα γενέσϑαι 
ἐπὶ τῇ παρρησίᾳ αὑτοῦ, ὅτι ἐδόχει ἔτι ἐρωτιχῶς ἔχειν 
τοῦ Σωκράτους. τὸν οὖν Σωχράτη, Νήφειν μοι δοχεῖς, 

φάναι, ὦ -“Αλχιβιάδη. οὐ γὰρ ἄν ποτὲ οὕτω κομψῶς 
χύχλῳ περιβαλλόμενος ὦ ἀφανίσαι ἐνεχείρεις οὗ ἕγεχα ταῦτα 

πάντα εἴρηκας, καὶ ὡς ἐν παρέργῳ δὴ λέγων ἐπὶ τελευ-- 
τῆς αὐτὸ ἔϑηχας, ὡς οὐ πάντα τούτου ἕνεχα εἰρηκώς, 
τοῦ ἐμὲ καὶ 2γάϑωνα διαβάλλειν, οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν 
σοῦ ἐρᾶν καὶ μηδενὸς ἄλλου, “γάϑωνα δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶ- 
σϑαι καὶ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ᾽ οὐκ ἔλαϑες, ἀλλὰ 
τὸ “σατυριχόν σου δρᾶμα τοῦτο χαὶ σιληνιχὸν κατάδηλον 
ἐγένετο. ἀλλ ὦ φίλε “4γάϑων, μηδὲν πλέον αὐτῷ γένη- 
ται, ἀλλὰ παρασχευάζου ὅττως ἐμὲ χαὶ σὲ μηδεὶς δια- 
βαλεῖ. τὸν οὖν γάϑωνα εἰπεῖν, Καὶ μήν, ὦ Σώχρατες, 

3 διοιγομένους ΤΙ: διοιγουμένους Β | δή 5οτϊρϑὶ: ἄν ΒΤ, αὖ 
ΒΕ 4 τῶν λόγων Τ: τὸν λόγον Β, εἴ. 66, 25, ἀ6]6αν ΝΥ ΔΡΊΟΥ 
6 αυτοῖς (516) Β, αὐτοῖς Τ' | τείνοντας Τ᾽: τεέναντας Β, οἷ. Ἐπίηγά, 
24,7 77. ἐπὶ πᾶν Τ: ἔτει πᾶν Β τὸ μέμφομαι συμμίξας ΒΑ Ραύτη: 
μέμφομαι, συμμίξας ΑἸάϊπα, μέμφομαι συμμίξας, ἴῃ. τηαΥρ. Βίερβα- 
Ὧ0.5, μέμφομαι. συμμίξας Ἐς Α. ΝΝΟΙΓ 15 ἐξαπατᾶσθαι Τ΄: ἐξαπα- 

τᾶσϑε Β 16 γνόντα Τ: γνῶντα Β 22 ομψῶς Β 23 οὗ Τ: 
οὐδ᾽ Β, οὗ δὴ ἰὕβεμου 31 διαβαλεῖ ἩϊτϑοΙΙσ: διαβάλῃ ΒΤ 
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κιγδυνεύεις ἀληϑῆ λέγειν. τεχμαίρομαι δὲ καὶ ὡς χκατε- 
Ε χλέίνη ἐν μέσῳ ἐμοῦ τε χαὶ σοῦ, ἵνα χωρὶς ἡμᾶς διαλάβῃ. 

οὐδὲν οὖν πλέον αὐτῷ ἔσται, ἀλλ ἐγὼ παρὰ σὲ ἐλϑὼν 
καταχλιγήσομαι. Πάνυ γε, φάναι τὸν Σωχράτῃ, δεῦρο 

{Ἐ. 223) ὑποχάτω ἐμοῦ καταχλένου. Ὁ Ζεῦ, εἰπεῖν τὸν ᾿4λκιβιά- Ὁ 

δην, οἷα αὖ πάσχω ὑπὸ τοῦ ἀνϑρώπου. οἴεταί μου δεῖν 
πανταχῇ περιεῖναι. ἀλλ εἰ μύή τι ἄλλο, ὦ ϑαυμάσιε, ἐν 
μέσῳ ἡμῶν ξα “γάϑωνα χαταχεῖσϑαι. ..1λ}: ἀδύνατον, 
φάναι. τὸν Σωχράτη. σὺ μὲν γὰρ ἐμὲ ἐπήνεσας, δεῖ δ᾽ 
ἐμὲ αὖ τὸν ἐπὶ δεξί ἐπαινεῖν. ξὰν οὖν ὑπὸ σοὶ χατα- τὸ 
χλινῇ 4γάϑων, οὐ δή που ἐμὲ πάλιν ἐπαινέσεται, τερὶν 
ὑπ ἐμοῦ μᾶλλον ἐμοδενεθεθδιίη ἀλλ ἔασον, ὦ δαιμόνιε, 

998 χαὶ μὴ φϑονήσης τῷ μειραχίῳ ὑπ ἐμοῦ ἐπαινεϑῆναι" 
χαὶ γὰρ πάνυ ἐπιϑυμῶ αὐτὸν ἐγκωμιάσαι. ᾿Ιοῦ ἰοῦ, φά- 
γαι τὸν 2γάϑωνα, “1λκιβιάδη, οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἂν ἐνϑάδε τΆ 
μείναιμι, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον μεταναστήσομαι, ἵνα ὑττὸ ((το88) 
Σωχράτους ἐπαινεϑῶ. Ταῦτα ἐχεῖνα, φάναι τὸν “4Ἵλχι- 
βιάδην, τὰ εἰωϑότα᾽ Σωχράτους παρόντος τεῦν χαλῶν 
μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ νῦν ὡς εὐπόρως χαὶ πι- 
ϑανὸν λόγον ηὗρεν, ὥστε παρ᾽ ἑαυτῷ τουτονὶ χατα- 20 
χεῖσϑαι. ᾽ 

Β Τὸν μὲν οὖν “γάϑωνα ὡς χαταχεισόμενον παρὰ τῷ 
Σωχράτει ἀνίστασϑαι" ἐξαίφνης δὲ χωμαστὰς ὕχειν πταμ- 
πόλλους ἐπὶ τὰς ϑύρας, χαὶ ἐπιτυχόντας ἀνεῳγμέναις 
ἐξιόντος τινὸς εἰς τὸ ἄντιχρυς πορεύεσϑαι παρὰ σφᾶς 25 
χαὶ χαταχλίνεσϑαι, χαὶ ϑορύβου μεστὰ πάντα εἶναι, καὶ 

οὐχέτε ἕν χόσμῳ οὐδενὶ ἀναγχάξεσϑαι σείνειν πάμπολυν 
οἶνον. τὸν μὲν οὖν Ἐρυξίμαχον χαὶ τὸν Φαῖδρον χαὶ ἂλ- 
λους τινὰς ἔφη ὃ ““ριστόδημος οἴχεσϑαι ἀπιόντας, Ἑ δὲ 

ς ὕσενον λαβεῖν, καὶ χκαταδαρϑεῖν πάνυ πολύ, ἅτε μαχρῶν 30 
τῶν νυχτῶν οὐσῶν, ἐξεγρέσϑαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἀλε- 
χτρυόνων δόντων, ἐξεγρόμενος δὲ ἰδεῖν τοὺς μὲν ἄλλους 
χαϑεύδοντας χαὶ οἰχομένους, 2γάϑωνα δὲ καὶ ζριστο- 
φάνη χαὶ Σωχράτη ἔτι μόνους ἐγρηγορέναι χαὶ πένειν ἔχ 

᾽ 

Ι 

9 ἐμὲ Ἐν χε8. Π! το αὖ τὸν ΒΕΚΚοΙ: αὐτὸν ΒΤ, αὖ τόνδ᾽ Αϑὲ 
ἱ σοὶ εχ σοῦ Τ' 1 πρὶν ΒΤ; δεῖν δα ηο (οὕτω δήπου - ἐπαι- 
νέσεται, πταρὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ ̓ μᾶλλον (νεὶ παρεὶς ὑττ᾽ ἐμοῦ ἄλλον) ἐπαινε- 
ϑῆναι ΒΔΑΠΑΤη ρῥταβῖ. Χ) 12 μᾶλλον οΥη. ΝΊΩ6ΟΒΡ. 21, 55 μᾶλλον 
Τ, ἀλλον Μαάνὶρ δάνειβ. 1397 13 ἐπαινεθῆναι; ΡΥπλι5 αἰ βΈ ΧΙ 
οἶἴπι Αϑί (1817) 4 ἰοῦ ἰοὺ Β: ἰού ἰού ΤἪῃἠ 20 ἑαυτῶ " Β 29 ἑ δὲ 
Β (μοη 1 τ85.): ἕαδε Τ' 
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φιάλης μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν οὖν Σωχράτη αὑτοῖς δια- 
λέγεσθαι" καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὃ “Ἱριστόδημος οὐχ ἔφη με- 
μνῆσϑαι τῶν λόγων. οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς παραγενέσϑαι 
ὑπονυστάζειν τε᾽ τὸ μέντοι χεφάλαιον, ἔφη, προσαναγ- 
χάζειν τὸν Σωχράτη ὁμολογεῖν αὑτοὺς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς 
εἶναι χωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ἑἐπίστασϑαι ποιεῖν, χαὶ 
τὸν τέχνῃ τραγῳδοττοιὸν ὄντα «καὶ χωμῳδοτπτοιὸν εἶναι. 
ταῦτα δὴ ἀναγκαζομένους αὑτοὺς χαὶ οὐ σφόδρα ἑπομέ- 
γους γυστάζειν, καὶ πρῶτον μὲν καταδαρϑεῖν τὸν “ριστο- 
φάνη, ἤδη δὲ ἡμέρας γιγνομένης τὸν “γάϑωνα. τὸν οὖν 
Σωχράτῃ, χαταχοιμίσαντ᾽ ἐχξένους, ἀναστάντα ἀπιέναι, 
καὶ «δἢ ὥσπερ εἰώϑειν ἕπεσϑαι, χαὶ ἐλϑόντα εἷς “ύχειον, 

ἀπονιψάμενον, ὥσττερ ἄλλοτε τὴν ἄλλην ἢ ἡμέραν διατρί- 
βειν, καὶ οὕτω διατρέψαντα εἰς ἑσπέραν οἴχοι ἄνα- 
παύεσϑαι. 

7 ὄντα καὶ ΨΊΠ4ΟΡ. 21: ὄντα ΒΤ 9 πρῶτον Β: πρότερον Τ 
10 γιγνομένης ΒΤ; γενομένης ἈΡΟΒΥ. ῬΑΥΙΞΙ ΠῚ 1812 11 κατακοι- 
μίσαντ᾽ Β: κατακοιμήσαντ᾽ ΤΟ 12 καὶ ἕ ΗΕΠΉΔηΠη: καὲ Τ᾽, σοΙρΕη- 
αἴστη Β, καὶ ὃ ΒΕΙΚΚΟΥ | εἰς ΒΤ: ἐς ΔΡΟΡΤΆΡμα, ΒΕΚΚΟΓ 13 ἀλλην 
ΒΊ: ὅλην ΕἸΟΙη15 



ἉΦΡΕΝΌΣΙΧ. 

1) Ιῃ μος ἀϊδίορο 5εῃΊΡῈῚ δϑί υἱὸς ἴῃ ΒΊ, 2) εἴ ϑεπΊρΡῸυ νῦν δή, 
ἰ σοπίγατσίαστη δαἀποίδίιμη πιασῖῖ. 9) Ασςσαπίμβ, βριτίαβ, ϑῖσηα 6]]56 05 
δίαιθ οὔάβθοβ ΟἹηἶβϑα ΥΑΥῸ ἰδηΐαμ δηοίαν!; ἸΠΡΥΠ5. δύ Ισπ1π|5, ρτδθ- 
Ροϑβιοη65 σαγεηΐ δοοθηΐι. 4) δου ρίσσγαμ βο]θηηθτη ὅτ᾽ ἂν νοὶ ὅτ᾽ ἂν νϑ] 
ὅτ᾽ ἀν, ηαπδε εἰΐδτι ἴῃ ὁπόταν, ἐπειδὰν 5Ἰτ ΠΡ τι5 νευ 15 τεραευϊξασ, σστεσοῦν 
νΕ] ὁστισοῦν, μὴδὲ, μηδὲμίαν, οὐκοῦν τοῦ 5ἰστϊβοαπάδτπη ραΐαν]. 

συμπόσιον ἢ σπτερὶ ἔρωτος. ἠϑικός Β,10, τ φᾶναι Β 3 κενώτερον ΒΊ καὶ κε- 

ὅ, 1 ἐστιν ΒΤ 

ἠϑικός 5ου]ρϑίβϑα νἱἀδίασ Ὁ οἵ. 11 ἐξε- 
Νον. (ομτη. Ρ.112, περὲ ἀγαϑοῦ 
ΤῊΔΥΡΊΩΙ Δα βουιρϑι Ὁ, συμπόσιον 
ἢ περὶ ἔρωτος Τ, εἴ. ΡΙαἰοςοάεχ 
Ῥ. 3. Ῥεύβοῃμδα ἤδαπ6 ἴῃ Β π6- 
416 ἴὴ Τὶ ἀἸσ  ΠρτηΐΓ. 

1, 2 ἀνιὼν ἰ: ἀνιῶν Τ᾽ 3 τίς Β 
οἷσυν. τι ξυν Το οι σὰς 1 215... 
Ι6 ἡ ΒΤ οὐϑὲν Β 

2, 2 ἣν Β (εἴ 14) 6 ἐστίν Β: ἐστί Ὁ 
οἰόμενός τι ΒῚ τ3ἀραΒ[ἡ8Β 

Ι4 οὐ Τ᾽ τό ἀεί Ὁ: αἰεί ΒΤ [παρα- 
γεγόνει ΒΤ 

9, 1 πλουσίο»ν Β, 584 λουσίων ἴῃ τα- 
50ΌΓΑ, 6] ἴῃ τηδοι]α 2 οἴεσϑὲ τι 
ΒΊ 6 Ἅἀαἰεὶ ΒΤ (εἴ τηοχ) | ὅμοιος 
ΒΤ || σ᾿αυτόν Ἴ-.- 8 σαυτοῦ Τ' 
11 αἰεὶ ΒΤ [σ᾿ αυτῷ Τ τὸ τοιοῖδέ 
τινες ΒΤ 20 ἐξαρχῆς ΒΤ 22 γὰρ 
Εχ γάρ Β | οἱ ΒΤ λελουμένόν τε 
Β 28ηδὸς.Β 

4, 6 ἐστιῶντος Β τι ἑέναι Β | ϑοί- 
νην Ὁ: ϑοινὴν Β] μὲ ΒΤ τς ἅττα 
Τ᾽ σφὰς ΒΤ ἑέναι Β τό πῶς 
Β τ ἀνεωγμένην ΒΤ 20 οἱ ΒΤ, 
οἷ 23 φάναι Τ: φᾶναι Βί 

2 εἰσήει ΒΤ 3 φά- 
ναι ΤΊ φᾶναι Βί 6 ἵνα ΒΤ: ὅπου 
ἴῃ ΤηΔΥρ. Τὸ 9 ἀτοπον ΒΤ 11 γὰρ 
Β᾿] τοῦτο Τὸ 12 ἕστηκεν Β| δὲ Τ' 
13 εἴ σοι ΒΤ τ4 φᾶναιΒ 15 ἐστιᾶτε 
Β τό οὐδὲ πώποτε ΒΤ 18 τοῦσδε 
Τ 20 σφὰς ΒΤ 23 μιάλιστά ΤΊσφας 
ΒΤ 24 μεσουν (510) Β 25 φᾶναι Β 
275 Ὀ: ὃΒ 428 εὗρες ΒΤ 

9, 1 τουτωνιων Β, (οΥ. Ὁ 

10, τ οὕτως Τ΄ 7 τιμαΐ" Β 

νωτέραν ΒῚ 8 τίς  Β 
λαμιψε Τὸ τ πλέον ΒΤ 18 σφὰς 
Β τ9ταλλα ΒΒ, τἄλλα Τ᾽ 21: εἶξν 
ΤΊ φάναι Τ: φᾶναι Βῖ | τινα Β 
24 τινος Ἂ 

“0 τη Β, ἢ Ὁ φάναι Ὁ: φᾶναι Β 
3 φᾶναι Β (εἴ τ6 εἰ 22 Εἴ 28) 
6 αἰεὶ ΒΤ 13 ἐστιν Β τ8 ἅτταν 
Β 220 εὐτὲ 5 

8, 3 δεινὸν φησιν Β, δεινόν φησιν Τ' 
12 ὠφελίαν Τ: ὠφέλειαν Β 1 εἰς 
ἐνεγκεῖν Τ᾽ 22 ἐπιδεξια Β, ἐπι- 
δέξια Τ᾽ 24 ἐστιν Β 25 φᾶναι Β 
27 οὐτὲ που ΒΤ 

11 ἐν- 
ϑενδὲ ποϑὲεν Β, ἐνθἐένδέ ποϑὲεν Τ 
Ι4 ἡ δ᾽ δεῖ: ηδὸς Τ᾽ τὸ γονῆς Τ: 
γονῇς ΥΕσθη5 ἐ τό οὐδενός" Β 

ΙΟ γάρ 

ἐστιν ΒΤ 14 προ Β 1 οὐδ᾽ ἑνὸς Β 
17 τινὶ Τ' 21 μαχόμενοι Β 26 τε- 
ϑνάναι ΤΊι τεϑνᾶναι ἢ 29 ομοιίον 
ΒΤ 

11,2 ἡρώιων Β' 3 ὑπεραποϑνήσκειν 
Ψ ΙΝ ἈΝ 

Τ 8 αὐτῶ (510) Β 20 κιϑαρωδὸς 
Β ζχτι ἀποϑνήσκειν Τ' 

12, 2 αὑτὸν (510) Β καὶ ἡρώων Β 
6 ὡς φησὶν Β 8 τιμῶσι Τὸ 9 ϑαυ- 
μάζουσι Τ' 13 ἔγωγε φημὲ Β τότε- 
λευτήσασι Β τ8 τινας Β |[ δεεμινη- 
μόνευε ΒΒ 29 ἔστον Β 30 ϑεά Ὁ: 
ϑέα Β | μὲν ΒΤ 

18, 6 ᾧδ᾽ Β | αὑτὴ (515) Β 8 ἐστι Β 
9 τοιοῦτο ΒΤ 12 ἀλλὰ Β τό ἐρῶσι 
ΤῸ 22 7 85: 5 



20, 4 ἀλλὰ Τ 

ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

14,4 τις Τ, 564 5ιιρία νϑύϑβιιηλ ΓΔ5. 
Ξ εἰλιέρεν ὥς ΒΤ 8 εἰσιν Β τι χρην 
Β;ς χρὴντ' 18 καϑόσον ΒΊ 20 ὥστέ 
τινας ΒΤ 

10, 2 οἰκοῦσι Τ᾽ 1τ8 κὰν Β: καὶ ἂν 
Ἢ καὶ ἂν τὸ ὦσι Β' 23 τολμώη 
Β᾽ 25 καρποιταν Β 

Ἰ:1 παρὰ Β 2 τινα Β 3 δεήσεσι Τ' 
12 ὡς Β 12 ὀμνύντι ᾿ς τιαθοθευ 
Β 14 οὐ φασὶν Β τ7 τῆδε Β 
19 ἐπειδάν δὲ Β 22 ὁρῶσιν Β: 
ὁρῶσι ΤῸ [| τοιοῦτον Β: τοιοῦτο 
ΤῸ 24 ταῦτα Β 25 τίς Β 26 ὧδ᾽ Β 

117,.ν ἐστιν ΒΤ τῷὸ ποτε Β το αλῶ- 
ναι (516) Β 

18, 5» δέ 1 7. κατὰ ἀλλο Β, κατάλλο 
Ἵν. Ὁ: ξυμβαλεῖν Τ᾽ το ταυτὸ Β, 
ταὐτὸ Τ 14 χαρ. ΕΧ γαρ. Β 

19, 4 πᾶσι Β 19 ἀρετήν. Β 23 ἴσα 
Β, ἴσα Ὁ 25 τινα Τὸ 29 παῦσαι 
(ϑῖπα δοσεηΐα) Β 

20, » ἀναλαβὼν τί Β | τοιοῦτο ΒΤ 
8 φᾶναι Β ΠῚ ἀπετέλεσε Β τ3ἐστιν 

Β τ4ανων Β 17 οὖσι Β. 24 ἐστι Β 

2150 δὲ Ἵ Ζ σώμασι 7 τίβ Β 
ἴο ὡς φασὶν ΒΤῚ οἷδε Τ 
αὕτως Τ 28 φάναι Τ: φᾶναι Βί 

22, τ ἐστιν Β, ςσοτῃρεπηαάϊαππι Τὸ 2 τίς 
Β 9 ἐστιν Β 12 ἐνταῦϑα ΒΤ 
ἐστιν ΒΤ τό παιδεια Β, παιδεία 
εχ παιδοιὰ 28 καθόσον Β' 
29 ἔνεστον Ὀΐ: ενεστον Β, ἔνεστον 

28, τ κρασιν (510) Β 14 ἀλλό Β 25 τὰ 
ἁ αϑὰ Ἴ, 

24,9 ὥστε ΒῚ᾽ 21 φάναι ΤΌ; φᾶναι 
Βὲ 27 ἠσθῆσθϑαι Τ 

το δὲ Β [| ἀλλὴ Β 
12 εἶχε Β τ3 χερσί Τ ] δύο Τ 
14 ὁμοία ΒΤ τό ταλλα Β. τ8 ὁρ- 
μήσειεν ΒΎ: ὁρμήσειε Ὁ 26 ὁμοία 
Β, ὅμοια ΤΙ δεινά ΒΤ 

20,4 εφεν Β 6 εἶεν Ὀ: εἰεν Β | τε 
Β: τὲ τό ἀπολλῶτ 1 το ταλλα 
Β, τἄλλα Τ, ταλλα Ὁ 23 καλοῦσι 
ΒΓ. 242 81 

δ, 6 ἀπεϑνήσκον Τ΄ 8 ὁπότε Β΄} 
τή Τ τι εἴτε Β | ἀπολλυντο Β, 
δοῖεν Β΄ τ οὕτω ΒΤ . τὸ σεληῖ 
σμονή Τ᾽ 25 τεμημένος Τ, 564 τ 
δηΐα μὶ ᾿τηἰθσοιάϊ 

28, 1 ζητει (516) Β | αἰεὶ ΒΤ 3 φι- 
λογυναῖκες Β ᾿ τε Τ αν ΒΤ 5 γε- 
γόνασι Τ' 6 γίνονται Β 9 τετραμι- 

22 ὡς]- 

ὯΙ 

μέναί Β] εἰσι Β' το τμῆμα Τ' τι εἰσὶ 
Τ τ2 ἅτε Ὁ: ατε Β 13 ἀνδράσι Β 
Ι καὶ ΒΤ εἰσὶν Τ΄ 17 ἀνδρίας Β 
18 ὅμοιον ΒῚ᾽ 20 ἐπειδάνδε Β 
22 αὐ Ὁ υπαδὶ δὲ αἰεὶ Β΄ 

29, 2 ἑτέρω Β 3 ἀλλό ΒΤ ἐστιν Β 
5 αὑτοῖς (51ς) Β ᾽ 
ζϑϊο) Β τό ταῦτα Τ 17 ἄλλό Β 
19 δυεῖν ΒΤ 23 διωκίσϑημεν Β 
24 ἐστιν ΒΊῚ 28 ῥῖνας Βί;: ῥίνας Τ' 

90, ὃ εἰσυν Β τὸ εὔδαιμον Ῥ: εὐδαῖ- 
μον ΒΤ 14 ἐγγυτάτῳ ΠῚ Ἔσαν» 5 
15 αὐτῷ Ὁ: αὐτῷ (515) Β 22 ἐστε 
Β 23 ἀλλ᾽ οἷος Β, 564 ἰογίαϑβε 
δοσδηΐαβ γαοθηίοσ [ἡ Β, }, 771 
οσος (51) Β, σοΥ.Ὁ 24 τε Β 26 λοῖ- 
σοι Β, ΠΟΥ. Ὁ 27 φάναι Τ: φᾶναι 
Βὲ 28 ἐρρεϑη 1, 564 ἡ 5ιρτα νϑύ- 
ΒΌΠῚ ξυνήδειν ἘΤ 

Θ1..2 φοβοιο (Ἑ]ῖ) Β 6 μεντὰν Β, 
μέντ᾽ ἂν Τ᾽ 7 ἀνδρίαν Β 13 φᾶ- 
ναι Β προς ΒΕ ος τὲ μιεντὰν Ῥ, 
μέντ᾽ ἂν ΤῸ τό φᾶναι ΒΙ| τί ΕἸ 
[ἄγροικον Β, ἀγροῖκον Τ' 17 ἥγοιο 
(5:0) Β 21: αὐτοὺς Β, (οτΥ. Ὁ 
22 ἢ Β, ἡ ΤΊ φᾶναι Β (εἴ 31) 
24 48 Ἀνευ ἔν τ 8 ΨΘΙΌΙ εὐσεῖν 1Ὲ 
Τ ποη ςοτ5 στ 25 αὐτῷ Β, 
σοτγ. Ὁ 

82, 19 αἰεὶ ΒΤ 20 ἐστιν Β, ΠοΙη- 
Ρεπάϊιπι Τ' 20 ὅμοιον ΒΤ 21 αἰεὲ 
ΒΊ 24 αἰεὶ ΒΤ 28 αυτοῖς (51ς) Β 

89, 1 ἐστιν Β, ἐστὴν Τ᾽ 3 τε 5 Τ' Ι 
φησὶν Τ' τά εξῆς Β, ΠΟΥ. Ὁ τό ἀεὲ 
ῬΞ αὐεὸ ΒΗ γσονὶ Τὶ 25 αἰδὲ ΒΊ 
27 ἄλλω Β 29 ἴζει Τ' 

94,1 οὔτε Β 4 βασιλῆς ΒΤ: βασι- 
λεῖς Ὁ ο κρατοῖ ΤΌ: κρατοι (510) 
Β΄] κρατῶν ΤΌ: κρατῶν (5:ς) Β 
το ἀνδρίαν Β τ σοφός Β] γοῦν 
{Ὁ Ὁ Ὁγὺ τοξικὴν 21 ἀνεῦρεν ΒΤ 

Θθῦ, το μοὲε τί ΒΤ τό συνιέναι Τ' 
17 πραότητα ΒΤ 20 ἀβρότητος 
ΘΠ’ 

90,6 καϑόσον ΒΤ τι ἄρα Β τ2 φᾶ- 
ναι Β (εἰ 15) τό εὕὔερει Β, εὖ ἐρεῖ Ὁ 
25 ἀνεμέμνησκεν ΒΤ | ἀτεχνως Β 
Ι ἐπεπόνϑει Β, ἐπεπόνϑειν Τ' 
28 αυτον (510) Β᾽ 

81,3 αυτῶν (510) ΒΤ 13 καὶ φατε Β, 
καὶ φατὲ Τ᾽ τὸ γινώσκουσιν Β 
23 ὀφλῶ ΒΤ 25 ὁποια Β 28 φᾶναι 
Β (εἰ 30)] σμιεκράττα Β, σμιικρ᾿ ἅττα 
ΤΊ ερέσϑαι Β, ἔρεσϑαι Τ᾽ 31 ἐν- 
ϑένδε ποθὲν Τ 
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88, 3 ὁποῖος ΒΤ καὶ ταλλα Β, τἄλλα 
Ἴ 6 ἐστὲ Τ᾽ 7 εἶναί τινος ΒΤ. Τ 
8 ἐστιν Β, σοΙηρεηάϊατῃ Τὸ 9 ἐστιν 
Β το αὐτὸ (510) ΒΙίάρα Τ' τι πα- 
τήρ τινος Τ| Ι που Τ᾽ 13 φᾶναι Β 
14 ὡσαὕτως Τ᾽ τῇ δπτέρ Β | ἐστίν 
Β, σοτῃρεηάιϊατῃ Τὸ ἐστι Β, ἔστιν 
ΤΊτενος Τ' τ8 ἡ Τ|φᾶναι Β (εξ 19) 
Ι|ἢ εχ ἡ Τ 20 ἐστιν Β | ἐστι Β 
23 ἐστιν ΒΤ | αυτοῦ (51) ΒΓ 7 Β 
Ι φᾶγαι Β (εἴ 26 εἴ 32») 257 Β 
30 δὲ Β | καμοὶ Β | ἀρ᾽ Β, ἀρ Τ 

59,1 ὁ Β[2 φᾶναι Β (εξ το εἴ 22 εἴ 26 
εἴ 29) 13 κεκτημένος ΒΤ τό ἄλλό 
ΒΤ 18 ἀλλο Β, αλλό ΤΌ | συμιφᾶ- 
ναι Β 20 τοῦτο Β] ἐστιν Β] ἕτοιμον 
ΒΤ [αυτῷ (51ς) Β (εἴ 29) ἐστεν Β, 
σοΙηροηαη Τ᾽ 24 μή ΒΤ ἐστιν 
Β, εστιν Τ᾽ 25 ἅττα ΒΤ ἐστιν Β 
26 ἔστιν Ὁ 27) ἀλλο βήλ᾽ τ 
ἐστιν Τ᾽ 30 εφῆσϑα Β, ἐφησϑα Ὁ 

40, 3 φᾶναι Β (εἴ 4 εἴ 8 εἴ τό εἴ 18) 
5 ἀλλό ΒΤ] δὲ Β 7 ἐστε ΒΒ: 9 ἄρα 
ΒΤ 18 οὐ μεν Β 23 ποτε Β] 
ἐποίησε Β' 32 δίιηει (51]Π) Β[ αυτὴν 
(510) Β ᾿ 

41,3 ἐστι Β 4 ἡ Βι Ῥ,ὴΤ κοἢΤ 
67 Τ Ύ ἔσει». ΒΕ. στε ΤῸ πχὶ τ 
τι ἔστε Β τό αυτὸν (510) Β (εἴ 21) 
21 οὗ Β 23 καὶ ἐγὼ Τ᾽ 24 φῆς ΒΊ 
25 ἢ Β[ φάναι Ὁ: φᾶναι Β 

42, τῇ ἀλλόβτ τ ἐστε Β 2οτενος 
ἐστι Β 

48, 2 εὗδεν Τ καὶ αυτῷ (515) Β 6 γέ- 
γονεν, 564 Ιπΐρυ ε εἴ ν ρῬϑι]υ]ιΓη 
ΘΙΥΔΒΌΙΩ 1Ο αἰεί ΒΤ [ἐστι Β 12 αἰεὶ 
ΒΈ (εὐ 14. δ τγ.δξ.23) 22, ἀπὸο- 
ϑνήσκει Τ 24 ποτε Β 25 ἐστιν 
Β 1 ᾧδε ΒΒ, 28 ἔσει, Ἐδ,.20. καὶ 
ἀγαϑὸν Τ 

44, 7 ἐστιν Β 9 αυτῷ Β τὸ ἐστε Β 
12 ϑαυμαστὸν Β, 564 5ΞΕρτζα αὖ Υ45. 
το οἴομαι ΤΊ|γάρ ἐστι ΒΊ τό ἀβρὸν 

17 μακάριστον Β, μακαριστον 
(ϑ]:Ο. [Τὸ 21 ἐστι Β 22 οὕτως Τ᾽ | 

ἈἌΡΡΕΝΘΙΧ, 

ΒΤ] ἐστὲ Τ΄ το εἰσί. Β 29 ἀλλοι 
μεν αλλη Β, ἀλλ᾿ οἱ μὲν ἄλλη Ὁ | ἢ 
Β, σοῦ. Ὁ 

40,2 οὔτε Β καὶ μεν γε Β 6 οιαν Β, 
ΠΟΥ. Ὁ 10 αὑστοῖς (510) Β 1τ3 ἀλλό 
ΒΤ τ ἐστιν ΒΤ([η σοι Β, ἡ σοι Ὁ} 
σοι ΤΊ] δοκοῦσι Τ΄ τῷ ἀρ᾽ Β, ἀρ Τ' 
(εἴ 18) τ6 ἐστι Β [τοῦ ἀγαϑοῦ Β 
17 ἐρῶσι Τ ’ (εἴ 18) 19 αἰεὶ ΒΤ (εἴ 
21) 25 οὐ ΤΊ μέντ᾽ ἂν ΒΤ σε ΒΤ 
27 ἀλλὰ Β | ἐστε ΒΒ 29 ὅτε Β 

41, 6 ἐστιν Β | ἐστε Β 7 ἀϑάνατόν 
ΊΤ 8 δὲΒ -9 ἐστε Β΄ 12 ἵλεων ΚΒ 
15 ἀλλὰ Β τγσπαργωντιβ τϑωὺδὲὲ- 
νος Β] ἐστιν Β, ἔστε Τ΄ 22 αἴἶει- 
γενές Τ 24 αἰεὶ Β 

48,,3 ἡ ΒῚ γ ἕτοιμά ΒΤ ο ὑὕπερα- 
σσοϑνήσκειν Τ 13 ἡ Τὶ 22 αἰεὶ ΒΤ 
27 αἰεὶ ΒΤ | ταδὲ Β 

49,1 λύπαι ΒΊ Ξἀτοπώτερόν Τ οσώ- 
ζει Β τι σώζεται ΒΤ, παντάπασε 
ΤΊ αὐτὸ ΤΊ αἰεὶ ΒΤ᾽ τς ταλλα Β, 
ταλλα Τ τό αυτοῦ (515) Β 20 ἦν Β 
26 αἰεὶ Τ᾿ 27 ἕτοιμοί ΒΤ 29 ὑπερα- 
σσοϑνήσκειν Τ' 

δ0, 2 ἐπάποθϑανεῖν Τ᾽ το εἰσε Τ 
13 εἰσ Β τὸ πόλεων Β 25 καὶ 
ὰν Β, καὶ ἐὰν Τ' 

Ο1,1 ἀγαϑόν Β 6 ἴσχουσι Β το γέ- 
γονε Βὶ 22 ταῦτά ΒΤ 23 ἐστιν 
ΒΤ 

Ὀῶ, 3 ἐστι Β κα πᾶσι Τ΄ τι αυτῷ 
(58:0) Β 14 καλόν ΒΤ |τοῦτο Τ' 
15. αὐτῷ (5ῖς) Β 20 τινος Β 
30 ἕνεκεν ΒΤ 

9, τ αἰεὶ ΒῚ 3 φϑινον Β, φϑίνον 
Τ᾽ γαυτῷ (515) Β 1 αἰεὶ ΒΤ | 
μετέχοντά Τ τ3 μήτέ τε Τ' το αἰεὶ 
ΒΤ 20 δυεῖν ΒΤῚ 25 ἐστε ΒΤ 
27 εἴπέρ Τ 

4,1 ἕτοιμος ΒΤ 2 αἰεὶ ΒΤ 3 αυ- 
τοῖς (51) Β| μήτε Τ᾽ 4 εἰτω Β 
5. εἰλικρινὲς ΒΤ 8 .κατίδεῖν ΤΙ 
ἀρ Β τοὴτ᾽ 13 ἀλλὰ Β 1ν εἴπερ 
Τ|τῷ Β 23 αἰεὶ ΒΤ 24 ἀνδρειαν 
Β 25 εἶμι ΒΒ 29 τέ ΒΤ ἐμνήσϑη Β 

ἐστε Β) φῇς ΒΤ 23 σώκρατες Τ δῦ, 1 φᾶναι Β 3 ἀλλὰτ᾽ 6 σφὰς ΒΤ 
Σὴ ΟΘΒυ οὶ 55, χὰ Το 3, 7:58 

45, 4 οὐκέτι Β, οὐκέτι Τ| ερεσϑαι 
7 τινας Β' 12 ἢ Τ ἀπίωμεν (516) 
Β τξΞφᾶναι Β τό ἄρα ΒΤ τοὴτ' 

(51:9) Β, ἔρεσϑαι Τ, 564 δοςεπίμϑβ ὅθ, 4 εἰώϑεις ΒΤ 7. γελοῖός ἐστι Β 
δ΄δϑβ 9. αἰεὶ ΒΤ (εἴ τ1)[ῆ Β 
1 εἴπέρ Τ᾿ ἐρῶσι Β | ἀλλὰ τινὰς 
φαμὲν ΒΤ 13 ἔρωτος Β | τί ΒΤ 
τῷ ὥσπερ τε ΒΤ τό ποίησις Β | 
ἐστε Β, ἐστιν ΤΊ τέ Β 118 πᾶσα 

9 κατακείσῃ Β | φᾶναι Β (εΐ 18 
αἱ 20) 12 οὐκἔτε ΒΤ | ἔξεστέ Τ' 
13 οὐδενί Τ τῷ μόγις Τ, 564 4 
ΒΌΡΤΑ γ 20 εἰς αὐϑις ΒΤ 24 πρώην 
ΤΊ αἰεὶ ΒΤ 25 ἅμα Τ Ξοσῦθι 



Ι 
ἢ 

- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 7: 

ὈΤ,1 ἐστιν ΒΤ | ἔκπομα Β 2 φᾶναι 
ΒΊ͵πλέον ΒΤ καὶ σόφισμα Τ᾽ 6 τίς 
ΕΠ Ὁ φάλαὲ Ὁ (Εἴ 15 δὲ 28 οἷ. 29 
οἱ 32) οὗτέ ΒῚ᾽ 17 πρίν σε ΒΤ 
 ἐπιδεξια ΒΤ (εἴ 22) 21 εἰπών 
Τ|δὲ Β 24 παραβάλλειν Τ 26 ων 
(510) Β | εἶπε Β 27 ἐστι Β 

ὕ8, 4 φᾶναι Β (εἰ 6) κα ἢ Β 6 πα- 

οίηις Β,, παρίης Τ᾽ τὸ ἀναμιμνης 
σκόμενος ΒῚ τ12 ᾧδ᾽ Β 21 καί 
φημι Τ᾽ 22 ὅμοιος ΒΤ 24 ταλλα 
Β, τἀλλατ [ἡ8Β 

9, 1 μὲν τοῦ Β 3 δέ σου τίς Τ 
6 ἐσμεν Β 8 ὁμόσας ΒΤ, οοτΥ. Τὶ 
14 δὲ Β | οὐδὲ τεϑορύβητο Τ 
17 ὥστε Τ᾽ τὸ ξύνοιδα Τ᾽ 24 αυ- 
τοῦ (51ς) Β : 

600,2 ἀλλα ΒΤ | δὲ ἐμου Β 3 ὅμοιος 
ΒΤ ἐστιν ΒΤ] εἴκασα ΒΤ 77 αἰεὶ 
ΒΤ | ἐστι Β, ἐστέν Τ᾽ τὸ γεγλυμ- 
μένος {: ἐγλυμμένος Τ 12 ἵστε Τ' 
Ιοὐτε ΒΒ τ3 αυτῶ (510) Β 19 αυ- 
τοῦ (515) Β 21 χρυσὰ Τ΄ 23 ἕρ- 
μαιον Τὶ 25 ήιδει Β, ἡδει Τὶ 27 προ- 
του (51ς) Β 

61, 7 διαλεχϑεὶς Β, 564 5Όρτα δὲ 
785. 12 ἤνυτον ΒΤ 13 καρτερον 
(5ϑ1ς) Β| ἐγκεχειρήκη ΒΤ 14 ἱστέον Τ 
15 ἀτεχνῶς (510) Β 30 καμ᾽ Β, κἀμὲ 
Τ| ψαῦι Β 31 που ΒΤΊ τινὰ ΒΤ 

62, 7 ἀριστοδήμους Τ, 564 ροβῖ ρ 
Ῥδυϊα! απ) δγαβϑπ 12 πραχϑεῖσι 
Β 13 ἀλλός ΒΤ [ἐστιν ΒΤ 21 μνῃ- 
σϑῆναι Β 22 εἶναί σοι ΒΤ 24 πρε- 
σβύτερόν τοῦ (51) Β 26 εἶναί σου 
ΒΤ 28 Τ 29 μᾶλα Τ' 30 ἔλεξε Β 

608, 2 καὶ τίς ΒΤ | ἐστ᾽ Τ᾽ καὶ κοινώ- 
σασϑαι ΒΤ 1τ3 ταῦτα Β ] ἐστιν Β 

14 αὑτὸς (515) Β 1 γε Τ' 17 νῶϊν 
ΒΤ 20 οὐδὲ Β 21 χειμῶν Τ' 
23 κατ᾽ ἐκείμην Τ᾽ 27 τέ Β, τ Τ' 
28 γὰρ ἐστὲ ΒΤ 31 καϑηυδὸον 
(516) Β 

64,2 ἡτιμᾶσϑαι ΒΤ 4 ποτὲ Τ 7 εὐ- 
σπόρουν ΒΤ 8 ὠντεἘΒ 9 αὐτὸν (516) 
Β τι οὐδενός" Β | περιηια Β, πε- 
ριήϊα Τὶ τ3 ποτίδαιαν ΒΤ τε ἀναγ- 
κασϑείημεν ΒΤ [| ἀπολειφϑέντές Β. 
28 ἐξήει Β, ἐξήει 

θῦ, 5 ἕωϑεν ΒΒ ἑστήκει ΒΤ 7 ἠἡσϑά- 
ψοντο Τὸ οτιΌὈ: τί Β| ἐστηκε Β 
16 ταριστεια Β, τ᾽ ἀρίστεια Τ (εἰ 
20 οἱ 23) 17 ἡ Τ 19 αὐτὸν (510) Β 
20 τοῦτο Τ 24 σ᾽᾿αυτόν Τ᾽ 31 πο- 
τίδαιαν ΒΤ 

600,2 ἐμοίγ᾽ Β, ἔμοιγε Τὶ 4 ἡρέμα ΒΤ 
γ ἀπήει Τ΄ 13 ὅμοιον ΒΤ 18 γέ- 
γονε Β 20 τίς Β 21 τίς ΒΤ 22 αυ- 
τὸν (510) Β 25 τίς Β 26 γελοιοε 
(5810) Β 28 τινὰ Β 

Θ΄, 1 αἰεὶ ΒΤ κς ἀγάλματα Τ᾽ 7 καὲ 
ἀγαϑῷ Β ο ἐστιν Β 22 φᾶναι Β 
23 Ἔνεχα Β 26 μέν σου ζοδραμα 

(510) Β. 30 αντῷ (510) Β 
08, 4 φᾶναι Β (εἴ 9 οἷ 14 εἴ 17) 

5 ὑπὸ κάτω ΒΊ 8 ἀλλὰ Β ο σω- 

κρὰ Τ᾽ [γάρτΤ᾽] δὲ Β τὸ ἐπιδεξ Β, 
ἐπιδεξια Δ τά ἰού ἰού Τ᾽ 20 εὗρε 
Β, εὗρεν Τ᾽ 24 ἀνεωγμέναις Β 
25 παρὰ σφὰς Β, παρά σφας Τ 
27 οὐκἔτι ΒΤ 431 ἐξέγρεσϑαι Β, 
ἐξεγρεσϑαι (51ς) Τ' 

609, τ ἐπιδεξια ΒΤ | αὑτοῖς (510) Β, 
2 μεμνῆσϑαι Β8' κτὶ αυτοῦ (510) Β 
7 τραγῳδιοποιὸν ΒΤ | κωμφῳδὶο- 
ποιὸν ΒΤ᾽ 12 εἰώϑει ΒΤ 
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Ῥ- 
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Ό Ὃ Ὁ Ὁ Ὁ "Δ Ὁ 

ἈΌΠΕΝΌΑ ἘΤ ΟΟΒΕΒΙΘΈΝΡΟΝ. 

6, το δᾶποί. δἄάδ: καὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα ροϑί ποιήσασϑαι ἴταῃι5- 
Ῥοϑβυϊ Βιθιηῃατί Ραβάδρ. Αὐοῃϊν ΧΧΙῚ (1879) Ρ. 134 

18, 3 δάμοί. δαάδ: καὶ ἄλλη μία τῷ ἐρωμένῳ ϑιεϊηματέ 
18, 7 δαποί. δάἀδ: τενὰα ἀδίενι 1,. ΘοΒτηϊαξ 1. ο. Ρ. 135 
18, 19 δΔαποί. δααδ: τούτοιν ξυνεόντοιν ΘιοἸΠΠατί 
21, ὃ ἰἴεσα ἐατρικόν Ῥ΄ΥΟ ἰατρικόν 
23,) 27 δάμοί. δάάε: παρασκευάζει καὶ ΒΤ: παρασκευάζειν τὸ ϑ5ιεϊη- 

ἘΣΤΈ ἡο.. Ὁ. 134 
25, 30 δᾶμοί. δαάδ: ὡς ἐπιϑησομένων τοῖς ϑεοῖς Ροϑβέ ἌὭτου ἰτδῃ5- 

Ῥοϑβυϊ δίθιηματσί 
. 29, 28 δαποί, Ιεσα, , ῥῖνας Βί: ῥίνας Τα ῥζο, , ῥῖνας ΤΌ: δίνας Β΄“ 
. 30, 22 δαπμποί. δάάς,,,56εα δοσβηΐαβ ἔογίαϑϑθ γαοθ που “΄ 
. 37, 6 Ἰερε τοῦ ῬΙῸ του 
. 37, 18 δἀάς μος τεϑε τη οηϊαπι; Επ:ῚρΡ. ΗἸΡΡΟΙ. 607 ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, 

τας ἫΞ κ 2 ΄ 
ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος 

. 43, τ1 Ἰερ σκληρὸς ῬΙῸ σληρὸς 
. 47, τὸ δαμοί. δαάξ ἀνείλλεται Ὁ 

.. 53» 9 ἰεβε ζῴῳ Ρῖο ζώῳ 

(οτἴρ. Ρ. 19, 25 δάποί. 5βοῦῖρα: ,, ὡσαύτως δὲ οὕτως ΒΤ“ ρζο,,, ὡσαύτως 
οὕτως ΒΤ ““ 



ΓΙΑΤΟΘΟΝΙΡ 

ΟΡΒΗΑ 

ΟἿΑΕ ΕΕΒΙΓΝΤΊΠΕ, ΟΜΝΤΙΑ. 

ΑΒ ΟΟΡΙΟΕΚ ῬΕΝΌΟ ΟΟΙΠΑΤΟΒΚ 

ἘΘΙΘΙῚΤ 

ΒΕ ΤΙΙΝΙΓΝ. ΒΟΌΤΑΟΝ Ζ:. 

ὙΘΕΣ Ὗ: 

ΕἈΑΒΟΙΟΌΠΌῸΚ ῬΟΞΤΕΒΙΟΕ. 

ἘΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒΌΙ ΤΑΥΌΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΙΡΕΙΑΕ ΜΟΟΘΟΊΧΧΧΧΙΗΙ. 





ΕΠ ΑΤΟΝΈΕΒ 

ΕΠ ΑΛΈΡΕῦ 

ΕἘΘΙΌῚΤ 

ΜΛΑΒΤΊΝΤΙΚΒ ΒΟΗΑΝΖ. 

ΛΟΟΕΒΘΕΒΟΝΤ ΟὐΔΕΒΊΤΙΟΝΕΒΘ ΘΕΚΑΜΜΑΤΙΟΛΔΕ ΕἸ ΟΕΙΤΙΟΛΕ. 

ῈΧ ΟΡΕΊΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΛΑΒΡῚ ΤΑΌΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΠΡΒΙΔΕ ΜΟΘΟΘΘΙΠΧΧΧΠΗ͂Ι. 
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ΡΈΕΈΘΙΕΘΟΜΕΝΆΑ 

8 1 Ἶἤλισός, Κηφισιεύς, Λάρισα 

(οἴ. ῥτο]εσ. δὰ Τ8ρ. 1 ὃ τ Αβί δῃημοί. ἴῃ Ῥῃδβάσγιτη 229 Νιοὶς ΕπΠρ. 
ΘΕΟΣ 77) 

ΟΠ. 112 8 ἰλισόν Α: ἰλισσὸν αὶ ῬΗδΕαΓ. 229 Ὁ ἱλισοῦ Β: 
ἰλισσοῦ ΤΌ ---ἁἑἙῬῃδεάγ. 228 ε ἰλισσὸν ΒΤ (Αχίοςῃ. 364 ἃ ἰλισσὸν 
Α, 5εἀ ἐ ἴῃ τᾶϑ. εἴ ὃν ἴῃ σϑ5.) 

Θοπρίατα ᾿]λισός, σαἰὰ5 νεϑίρια δάμπυς εχίδηΐ ἴῃ ΠΡτὶ5 ΡΙ8- 
ἸΟΏΙΟΙ5, ἰα]ο σοηβιτηδῖα δϑί, “6 ΠῚ ἰΘρΊπγ5 ΟΙΑ 1 273 ἴ, τό 

ἱλισοῦ. 
ἈΡΟοἱΪορ. 33 6 χηφισιεὺς Τ: χηφησιεὺς Β οἴ, νδῃ Ἠεγεγάβξῃ 

αἹ Τιαριάπηη Τεβμηοη. Ρ. 26 τβοίβ οὔϑβεσνανι Κήφισος εἴας 
οσορῃαΐα γειθα ϑ.τηγη8, σοηβίδηϊα 1 {Π{1|15 ῬΕΙ ἸΠ81Ὶ 510118 6 1ὴ 
Βουιρία 6556, Ὠυβαιδη ῬΕΙ͂ ἀπ5, 4164 1ῃ ΤῈ 58606 Ὀξοσδίμτηῃ 
αϑϑαῖ 4 ᾿ΠΌΥΔΓΙΙ]5. 

Μεμοη. 9784 Β λάρισα, Τ᾿ λάρισαν. ΞΙΏΡ]]ΟαΙὴ [16 Δ Γὴ 
ἰαϑίδηϊισ εἰ οΥΔΙΏΤΏΔΊΙΟΙ εἰ {Ππ|1 οὗ, Νιοῖκ 1. ο. εἰ ΒΙΘΙΔ ΠΏ 
Βδθνιβ ἀθ ῬῃΠ]οΟΙορὶα 1881 Ρ. 154. 

8 2 ἔνατος, ἐνάχις, ἐνενήκοντα 

(οἴ. Κυῦρεν ΤὨπογά. 117, 3 ΕἸεηδηη σνας ἀα ὈΠ11Ο]. (1881) τ68) 

1,6ρ.1 624 Ὁ ἐνάτου Α Χ 894 ς ἐνάτην-Α Μίη. 3196 ἐνάτου Α 
3106 ἐνάτῳ Α Μεμοη. 81 Ὁ ἐνάτῳ (ἴῃ νεῖδιι Ριηδ7) ΒΤ; δἱ 
ῬΠδΘα,. 248 ε ἐγνάτῃ ΒΤ: ἐνάτῃ 1 

ΟΠ. τοϑ ε ἐνάκις Α: ἐννάκις 4 Τίπι. 23 ε ἐν᾽ ακισχίλια Α, 

564 λὲ ἴῃ Γ85. 
Τίτη. 21 Ὁ ἐνενήκοντα Α Μίηῃ. 310 Ὁ ἐνενήκοντα (εχ ΗἩΟΙΊΘΓΙΟ) 

Τρ. νι γ56 ς ἐνενήκοντα Α. 

Ῥγδθίθυ ππππὶ Ἰοστπι (ΡΠ ΔΕ, 248 6) σοηϑβίδηϊου (ηδηὴ αποά 
ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ5 ἸΏ ΓΕ ΒΟυηΐ, ΒΡΘΙΏΘΠΑΠῚ 650) τηθυηοσία ΠΠ ΟΥ̓Δ » 511η- 



ΝΙ ῬΕΟΙΈΕΟΘΟΜΕΝΑ,. 

ῬΙσΘτὰ ἰπδίαγ; ἃ απ πηετηοσία Ππαπα ἀἰββαπίπηΐ {π{π| οἵ. ΓΙᾺ τ᾿ 
273 Ὁ, 21 ἐνάτης 273, 34 ἐνενήκοντα. 

τάμε: 7 ὃ 3 γάνυμαι 

Ηδης 5ογρίυσταμπι Ῥῃδεαᾶσ. 234 ἃ ΒΤ ἰπεπίαγ, οοπῆττηδηϊς 
εἴϊδτη Ατβίορῃ. εβρ. 612 ἔντραγε τουτί τούτοισιν ἐγὼ γάνυμαι 
χοὺ μή μὲ δεήσῃ ΑΘΞΟὮΥ]. πιτῃ. 970 γάνυμαι᾽ στέργω δ᾽ ὄμματα Πει- 
ϑοῦς. Ἐπτ. Ογοϊ. 500 γάνυμαι δὲ δαιτὸς ἥβῃ.Γ. Οὐπδμηηηθδπη δχ. 
γαυ ΠΟ 1111 ται]οηῖθι5 γάννυμαι Θχρεοίΐδμηιβ (οἴ, ΟΕΒΙΕΓ (ας 5ἰτη- 
ῬΠΟΙΡιι5. ΘΟΏΒΟΠΙ5. ΘΟΠΓΠΛΠ15 ἴῃ ογάθοδ ᾿Ἰηρτια 51Πη6 γόσδ 5 ῥτῸ- 
ἀιποίίοης ρει! ηδίδιι Δ ἸΟΟῸ ΡΟΚ115 Ρ. 83), ἰδ Ὀτίβοδθ δαίδίϑ 
515 ΔΙ ΓΙ ΠΔ ν 5 Π6 γόσδ}15 ρτοαποίίοηθ παρίθχιῖ; τε θη ΠΟΤῈ 5 
ἀεξηγατη βου ρίοσεβ νι 0586 γάννυμαι ΔτΩΡΙ οἰ δηΐαγ. 

8 4 ἐρεσχηλεῖν 

(εἴ, ΒοΒηθιεσ Οἰνι. 11Π1| 11) 

Ῥῃδβαάτγ. 236 Ὁ ἐρεσχηήλων Β, ἐρεσχηλῶν Τ, ἐρεσχελῶν ὁ ῬΉΠ. 
53 6 ἐρεσχηλεῖ Β, 5ε4 ἡ εχ επηεηά., ἐρεσχελεῖ Τ' ΒΡ. γπὶ 5458 
ἐρεσχηλούσας ΑὮ Τρ. Χ 885 ς ἐρεσχηλοῦντες ΔΑ. ; 

ὕπο ᾿ἰρΊαΓ ἰοοο [ἢ Διο παίγρο ΠΡτοσττη Ρ] αἰοπι σογιτη βου ρ τα 
ἔα ἐρεσχελεῖν, αυΔΊῚ 5ΟΥΡ ΓΑΙ νἹ ]ὐβϑδιη 6556 αἰποαῖ ἐχ ἰδϑί- 
ΤΊΟΏΙΟ ἴῃ Εΐγτη. Μ. 374; 50 οὐτὴ ἀδ ἐρίσχηλος εἰ ἐρισχηλεῖν ἃ15- 
Ῥαυϊαγείαγ, δ] αῖο: Παρϑένιος ἐν Ἡρακλεῖ ἐρεσχήλοις κορυνήταις. 

8. 5 ὄστρειον εἰ ὄστρεον 

Ῥῃδεάχ. 250 ς ὀστρέου ΒΤ ΟΙαίγ]. 424 ἃ ὄστρεον --- Τίτη. 92 Ὁ 
ὀστρέων Α ἘΡ. Χότι ἃ ὀστρεώ Α ὅτι ε ὄστρεα, 5εα ε εχ εἸπεπᾷ, 
(μοη εχ εἰ). ---- Ἰν 420 ο ὀστρείῳ ΑΔ. 

Αἴἤεη. 3,44 (1 213 Πιπάοτγῇ) ὄστρεια δὲ μόνως οὕτως ἔλεγον 
οἱ ἀρχαῖοι. Κρατῖνος ᾿Αρχιλόχοις͵,, Πώνῃσι καὶ ὀστρείοισιν ὁμοίη“. 
καὶ Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ ,;Ὄστρεια συμπεφυκότα“. ὄστρεον 
δὲ ὡς ὄρνεον. ΠΙλάτων ἐν (Φαίδρῳ, Οστρέου τρόπον (φησὶ) δε- 
δεσμευμένοι“. καὶ ἐν Τιμαίῳ, Τὸ τῶν ὀστρέων γένος συμπάντων“. 
ἐν δὲ τῷ τῆς Πολιτείας δεκάτῳ ὄστρεια εἶπε, Συμπεφυκχέναι ὄστρειά 
τὲ χαὶ φυκία“. --- ῬΠοίϊι5 ὄστρεια᾽ σὺν τῷ ι μᾶλλον. 

ΝεΕαὰθ 6χ ἰθϑ ΠΟ Π10 ΑἰΠΘηΔΘΙ πεηπ6 εχ ρζδεοερίο, σποάᾶ 

αρια Ῥῃοίϊαμη Ἰθρίτηιβ, ροΐθϑί οΟ]ΠΡῚ ρα ῬΙαίοπθση βοῖδπῃ ἴοτ- 

τηδ ΠῚ ἴῃ δὲ ἰΟ]ΘγΑ ὈΠῈ ΠῚ 6556; ἴῃ ΠΪ5 5 Π} ΠΡΌ 5786 τα θιι5 το 1551Π|6 
ΘΧὨΙΡΘΌΙΠ.ι5 βου ρίσαγῃ ἰαϑίδίδῃμ. 



ΡΕΟΓΙΕΟΘΟΜΕΝΑ, Ἅ{Ππ 

8. 6 ἐπιϑεσζειν 

Ῥῃδθάχ. 241} ἐπιϑειάζων Β, ἐπιϑεάζων Τ. ἘΘΟΕΡΙ [ΟΥΓΔΙῺ 
ἐπιϑεάζειν ῬεΥΙλΟίτ15 ΠΙβοα ἸοοΙ5 ροδίιοῖβ: Επατρ. Μεά. 1409 τάδε 
καὶ ϑρηνῶ κἀπιϑεάζω (51. τοοία ΒΙοιηῆο!α δα Ομοῦρῃ. νβ. 843 
Ρῖὸ χἀσιϑεάζω) ΑΕβοῦγ]. ΟΠποἔρη. 856 τάδ᾽ ἐπευχομένη κἀπιϑεά- 
ζουσ᾽ (οἷς τεοίε βομ 2 ρτὸ χἀπιϑοάζουσ᾽) Ῥῃετοοταῖ. ἀρ ϑυϊάδηα 
5. ν. ἀρᾶται" ὕστερον ἀρᾶται χἀπιϑεάζει τῷ πατρί. 

8. 7 ἐλεεινός το] ταῦ ροϑϑε νἱ ἀευῖ. 

ΒΕΚΚΕΙ ῬΠδΘαΊ. 272 ἃ ἐλεινολογίας 50 ρ510, ἰουίδαϑϑεα [6511- 

ΤΏΟΏΙΟ ᾿ΠΡτούση 4 ἃ ρεπηοίιβ. ϑεα πος ἰθϑιμηοηϊατη Π18]- 
ἴὰπὶ εϑί. (τη Θηϊπὶ ἴῃ Β ἐλεδινολογίας, ἴῃ 4) ἐλεειϊλογίας τερε- 
ΤΙΔίΌΓ, ΠΡΘΙ 4 δυΐθηλ Ὡ1Π1] 151] ΔΡΟΡΥ. ΠΠ01Ὶ Β 511 εἱ (ἀ οἵηῃὶ 
διοϊοτγιαἰθ σαγοαΐῖ, ὈΧΘνΊΟΥΘ ἰουπηδῖ 1 11115 ΠΌτῚ5 ἀαθοσι ΠΌτὰ- 

ΤΙ]5 Δρρατεί. Νέξο στερευ 1 68 [ογπγδ, 41101 1η 10 τ]5 ΑΒΊΤ, υθιαὰβ 
ἀχίαϊ ἰοιτηα ρίθμηα οἴ. ΑροΪ. 35 "Ὁ ἐλεεινὰ ΒΤ Ῥμδβάοῃ. 59 ἃ 
ἐλεεινὸν ΒΤ ἀοῖρ. 460 ἃ ἐλεξεινός ΒΤ 469 Ὁ ἐλεεινόν ΒΤ 4όο Ὁ 
ἐλεεινός ΒΤ -- ΒΡ. Χ ό2οδ ἐλεεινήν ἃ Χ 606} ἐλεεινὸν Α 1,6ρ. 
Υ 720 6 ἐλεεινότερος Α 731 ἃ ἐλεεινὸς Α Ἰοη. 935 Ὁ ἐλεεινῶν Τ. 
ΘΕα ἤυϊσς θυ. ὯΘ6 ὨΙΠΉΠΠΠ) {ΠῚ ΔΠγ115, ΤΘΊοσα Δα] ΘΟΙνΙ 

φιλόνεικος ῬΆΘΠ6 σοηβίδῃβ ῃο05. δΔάπιοηεί. Τίδαια δηδίορίατη ροη- 

ἀδγθίηιβ. ῬοΟύβοῃτβ Θη1πὶ ρτϑαεῖ. Ηδο. τχ δἷὖ Πηρταθ ργαθοδα δΔη8]ο- 
σίατη Παρτίατε ἐλεινός, αἱ δηΐτῃ ἃ δέος [οττηδγείαγ δεινός εἴ ἃ. κλέος 

κλεινός, 515 ΔῸ ἔλεος [οττηδυῖ ἐλεινός. Αἀϊθοῦναμ ἐλεεινός ΔῸ 5ΈΓΡΕ 

ἔλεες Τοττηδίττη δϑί, 4186 εϑάδθχη σου ἴῃ γηλεής. Δαϊδοίνα ρᾶθη6 
ΟἸ]ηἶδ, ἴῃ δεινὸς Θχθαηίία [811 τηοᾶο [Οὐτηδυὶ ἀοοα 1,6ϑκίθη (υτ. 
διθαᾶ, π τΟἹ ΒΙΠρΤΊ ΔΩ 10. 1ν 95 οὗ, ὕγιες ὑγιής ὑγιεινός, ὄρος ὀρεινός, 
ψῦχος ψυχεινύς. Α 5ΠΠ7ρῈῸ ἔλεες Ἰριτυσ βεοαηάατη ἤδθς δχειρία 
δα Ἰδοίνυτη ἐλεεινός [οττηδηάιπι δὶ. ΕὈγτηδιη ἐλεεινός ροβία 8} 

Ὦδο Ταϊϊοηθ δνιοϊπη5, δα αυδαϑηθα Δ] θα ἰγϑηΒΡΥ ΘΙ ΔΠΊΠΓ, 
ΠΤ [ἢ ἤᾶς [ΟΥΠΊΔΙΊΟΠΘ ΞΕΙΏΡΕΙ [ἰ6γὰ 5 δηΐθ δἰ 6158 51. Εἰ δὰ 
ΘἸ1510 τανεσα 1ῃ χλεινός ἰοσστη Παρ Ϊ556 νἱἀεδίαγ, Ὡδπηὶ ἃ 5ΠΓΡΕ 

κλεῖὲες ἀεάποίπχμ ἴῃ Πηρτια ἄοτίοα κλεζέεσνος " κλεεννός τθρουῸΓ 

(οἴ. ἐρεβεννός), ἴῃ Ἰίπρτια, Αἰτοα ἰρτίυσ ἐχρεοΐδηγιβ κλεεινός, οπὰ 
408 Εἰγτποϊορία σοηϑρίγαι ἰεϑτηοηΐατ Ηδτοάϊδηὶ ΠῸ 331,30, 46] 

κλεινός εχ κχλεεινός (αἱ δεινός εχ δεξινός) ἀδουτίαϊατη 6556 σθη- 

5Π|, Τίδηι6 5] ΠΟΡῚ5 ποη οοπίϊηρεῖ, αὐ ἀπστὰ σοτία ΘΧΘΙΏΡΙ ΠΤῺ 
ΔΠΘΥΔΤητ5, σ010 ξείγος σοπηρσορείισ, ῬΟΥΒΟΩΙ βαηϊεηία ἀπο] εν 



ΝΙΠ ΡΕΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 

τεραιαι! ροίθϑί. 5εα πος βχϑηρίυπι οχίδί, ἀρ ΧοπορΠομΐθηι 
Εηΐτη Ἰαρίπηβ ἀλεεινός ἃ ΞΕ τρε ἄλεες ἀεαποίστη, ἴῃ 410 ῬτΟρΊίαΥ 
ΔΠΪΘΡΥΘΒΒΠλ ἀ 5ευν δι πι 6556 ὲ δηΐα εἰ 1ΠΠπ|||8 οοπίθη᾽556 νἹᾶ6- 
τὰ ἘΠΊΞΟΏ Ουτχί. Βίπά. νι ττ6. Οὐοά οὐπὶ 1ἴᾶ 510, δηδίορίδ, ΠῸ5 
μαι νείδτε νἱάδίυν ἐλεεινός τϑοῖρεσα, μπς δηδίοριδθ δ αυτά 
ΡῬοηάει5 δοσεᾶϊε ὃχ ἰββϑι ΠΠΟΠ115 νείε ΠῚ οΤΔΙΠ τη Δ ]ΟΟΥΙΠῚ Ο114118 
5ηῖ: 

Ἐπιβίαιη. δα ΤΠ. 1276,13 ὅτι δὲ τὸ ἐλεεινὸν καὶ τρισυλλά- 
βως ἐλέγετο, παραδεδώκασιν οἱ τεχνικοί. 

Απῇδῖί. ΒΕΚΚ. δπεοά. 92, 9 ἐλεινόν᾽ ἀντὶ τοῦ ἐλεεινόν" Ἐῦ- 
πολις Αἰξίν: Πλάτων ἕχτῳ (1. δεκάτῳ) Πολιτείας κατὰ ἐλεητικοῦ 

τὸν ἐλεεινὸν τέϑεικεν. 
Ψιδεηίαγ Ἰρτίυγ ἐλεξεινός εἰ ἔλεινός δἀρυᾶ βοπρίοσγεβ Αἰοοϑ 

ῬΙΟΙΊΐβοθ πϑασραῖα 6556. 5111] τηοᾶο 410 πϑυγραΐα βαπηΐ ἀγελή- 
μῶν εἰ ἀνελεήμων, ἀθ ΄σρυ5 οὗ, ΒΕΚΚ. δπεοᾶ. 40ο, 30 ἀνελή- 
μων καὶ ἀνελεήμων φασί, ΜΝικοχάρης δὲ ἀνελεήμων λέγει. 
Οὐδιηηπδπηη παπᾶ ἀιίθου ἀρ ροδίαβ βοεπῖοοβ ἰΙοοοὺβ. συ] 461} 

6556, ὉΌΙ ἐλεινός Ῥτορίευ τηθίγιστη πεοδβϑϑδυίστη δϑὶ ναὶ 
ΑΘβοΥ]. Ῥγοτη. 246 καὶ μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ 
ΘΟΡΗ. ῬΒΙΠοοίει. 870 τλῆναι σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε τἀμὰ πήματα 
Ατῖὶϑί. βδη. τού3 πρῶτον μὲν τοὺς βασιλεύοντας ῥάκί ἀμ- 

πισχών, ἵν᾽ ἐλεινοί 
564 ΠΠΠ|1ΠῚ ἸΟΟΙΤ ΤΕΡΘΥΙΓΙ, ὉΡΌῚ τηείτὶ ἡξορϑϑιίδία ἐλεινός 51 ἐχ- 
ΟἸ 5 Ό1. 

8. 8 αἰσϑέσϑαι, ἐρέσϑαι, καταδαρϑεῖν, ὀφλεῖν, ἐξεγρέσϑαι, 
ἀπεχϑέσϑαι 

ΤΗδδοί. 185 ἃ αἰσϑέσϑαι ΒΤ: αἴσϑεσϑαι ὁ ΑἸΟΙΡ. 1 127 6 
αἰσϑέσϑαι ΒΤ Ὑπεαρ. 126 ἃ αἰσϑέσϑαι Β: αἰσϑεσϑαι Τ. --- ἘΡ. 
τν 440 Ὁ αἰσϑέσϑαι Α: αἴσϑεσϑαι ἃ Τιερ. πι 669 ς αἰσϑέσϑαι Α: 
αἰσϑεσϑαι ἃ. 

ΑΙΟΙΡ. 1: τὸ4 ἃ ἐρέσϑαι Β: ἔρεσϑαι Τ, 5εα 5πρτὰ ε (ροβὲ ρ) 
τὰϑ. Ῥῃδεάοηῃ. 78 Ὁ ἐρέσϑαι Β: ἀνεερέσϑαι Τ᾽ ΑἸΟΙΡ. 1 110 α ἐρέ- 
σϑαι Βί: ἔρεσϑαι Τ᾽ Μεποη. 718 ἐρέσϑαι Β: ἔρεσϑαι Τὸ ϑγτῃρ. 
109 6 ερέσϑαι Β: ἔρεσϑαι Τ᾽ Ῥτοΐαρ. 320 ἃ ἐρέσϑαι Β: ἔρεσϑαι Τ' 
ΘΥΤΏΡ. 205 ἃ ἔρεσϑαι (510) Β, ἔρεσϑαι Τ, ἐρεσϑαι  Ῥατῖτα. 144 Ὁ 
ἐρέσϑαι ΒΤ Ἐπιηγάεμη. 294 ἃ ἐρέσϑαι Β: ἔρεσϑαι Τ αοτῖρ. 4556 
ἄνερεσϑαι (510) Β, ἀνέρεσϑαι Τ' ὙΠαδεί. 170 6 ἐρέσϑαι Βι: ἔρεσϑαι Τ' 
Οοῖρ. 454 ἃ ἐπανέρεσϑαι ΒΊ. --- 

ἘΡ. 1: 3418 ἔρεσϑαι Α ν΄ 523 ἃ ἐπέρεσϑαι Α. 
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ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ, ΙΧ 

ΘΥΓΏΡ. 223 ας χαταδαρϑεῖν ΒΤ 223 ἃ καταδαρϑεῖν ΒΤ 
ΑΙΟΙΡ. 1 121 ὀφλεῖν ΒΤ Ἐρ. ν 4518 ὄφλειν Α 
ΘΥΓΏΡ. 223 Ο ἐξέγρεσϑαι Β, ἐξεγρεσϑαι (ϑῖη6 δοσεηΐα) Τ' ἘΡ. 

ὙΠ 534 ἐξέγρε-:- σϑαι Α (τά5. οἾτο. ἀπδτγιιπλ ΠΠ ΘΓΔΙΠΓΩ) 
Ῥῃδεάγ. 232 ἃ ἀπέχϑεσϑαί ΒΤ ἈΡ.1 343 6 ἀπέχϑεσϑαι Α. 
Εχ Πᾶς ϑουρίυγα [ΔΥΤΑΡΊΠΘ ἃ ΟΡΙΠΟΙΓ ΕἢῆοΙ ροίεϑί δο- 

σδηΐαπη νευροστῖη αἰσϑέσϑαι, ἐρέσϑαι, καταδαρϑεῖν, ὀφλεῖν τηρ- 
τηοτῖα τὰ 6556 σοπῆιχηδίιμη, πὸ 60 Ποβ δοϊϑίοβ ᾿ΠΠἸΘΙΘ. ΠΘΠΊΟ 

ἀυλιίανεσι. ῬοῖτΟ 1 εἰποδθῖ τηθιηοσίδίη [101Ἱ Β ἴῃ δα Τὰ τ8]00 
ΤῊ ]ΙΟΥΘΙῚ 6556 σαι ΠΡτοιπτὴ Τὶ εἰ Α. Ἡΐι]ς τη ΠΟΥ 8 6 σΟΠ ΓΑΙ ἃ 

ἸΕΒΈ͵ΩΟΠΪδ στδιη Δ ]ΟΟΓΏ1, 4Π114}18 σι ηἰ ΗΠ ΘΥΟαΊΔη1, ΒοδΙΠΙ τη ΜΊ]ΟΙῚ 
τηέϊδηροα ἄς 1Πἰέγαϊ. ρου. Ρ. 4ο1 καταδάρϑω: κατακοιμῶμαι, 56Πο- 
Ἰαβδίαθ Ατὶβίορῃ. ΝῸΡ. 38 χαταδάρϑειν)] οἱ ᾿4ττικοὶ παροξύνουσι 
καταδάρϑειν, ααἱρυβ δα ἄο ΑΕ]. ΤΠ] οηγ5. 113 ϑομνατίΖ ὄφλειν καὶ 
ῥόφειν᾽ τὰς πρώτας συλλαβὰς τῶν τοιούτων οἱ ᾿“ττικοὶ ὀξύνουσιν 

ταίαξανι []5ΘΠΕΙ ΘΥΓΊΡ. ΙΧ δ ΤΑΙΙΟΟΙΠΔΊΙΟΠΘ: 
»» ὨΙΓΩΙΓΙΤῚ ΠΟοστΐο Ὀγοβϑοάϊαθ τιϑ, 41115. 1 ΠΗΠΠντΠ Δ 1050 

δογιϑίο ἡρόμην ἔδαρϑον τερειεηΏΡιι5, 41115 Ῥγορίευ [Όυπ 88 51Π|1]1- 
ἐπα!πθιη δα ᾿ΠΠΉΠΠΝΙῚ ρῥγϑαβθηΐ5 δοσθηΐιπη) 6] 515, ΟΠΔΊ [ὉΠ 5 
τηθηοτδα (ἃ εϑῦ ΠΡΘΥ ΟἸΑγκίδηι5) ποάϊθαπα βαρρεῖδί Πά61 ῥτο- 
ἔεοῖΐο ΠΟῆ τΠ]10 ΤΩΙ ΠΟΥ5 Π18Π0Ὲ ΠῈ41101τ|5 1Ρ56 Ἡδτοάϊδηι5. τ15115 
Ῥδιϑάοβιη βία Ό. Πγα βοϊεθαΐῖ, απ15 Π]ΌΤὴ ἰθιηθῖα δ Ἰποοηβ]ο η6- 
φἹεραῖν" 

Θεά ΠΡΌΓΤῚ Β ΤΠ ΠΊΟΙα ΠΟΘ ΠΟῚ 60 ρεγάποοσγα ἀθρεῖ 400 ρεῖ- 

ἀυχιΐ Τ5θη στη, 1η ΙΔ ΘΒΠΟΠΙΡτ5 Δα οτδιητηδίϊοδιη ρταθοδιὴ ρα Υ- 
ἘΙΠΘΠΕΙΡυι5. ἴδο!]β ᾿πίαυ ποϑίγαϊεϑ ὈΓΙΠΟΙΡΘΠΊ, αἰ ἢ 1ἢ ΤῈ 511ὴ- 
ῬΙΙοΙΐου ΟἸδγκιδηττη βεαπθηάπτῃ ραίανιί. ΟΟἾ115 ΘΠ] ΠΟΡῚ5 ΘΡΟΠ 6 6 
Ῥοίεϑί παηη 81) 1η ΟἸΑγκιδηθτη [8416 ν] πῃ ᾿ΠτΈΡ51556 "Ὁ Εὖ ταγεσᾶ 

14 [δοΐϊτππ 6556 οβίθηαις οῦρ. 454 ἃ, ὉὉῚ οὐδ Β νι] ]οϑτη δο- 
οαμίσμη ἴῃ ἐπσανέρεσϑαι Ῥταερεῖ. Νεαπα Ἰριταγ βεαπθηλα [756- 
ΠΟΙ εἰ οΟηβΙ ἀθσϑηΐθα Ὀτη τὴ ἐξέγρεσϑαι ἀπὸ ἰδηΐαπι ἸοσΟ [ἢ 
Β βενδίιιηι 6556, ΠΟ Ιοοο εἰϊδίη ἀπέχϑεσθϑαι, α86 τα5 τηθιηο- 
ΤΊΔΤΩ 58115 ἀθΌ]Π] 6 τεάεγε νΙἀείατ, σοηϑιἀδγαηΐαϑ ἀειηθ πθαπα 

ἐξέγρομαι πδαπα ἀπέχϑομαι ἃ Ῥίαΐοηα πϑυγραΐα 6556, ΠΟ ροίεσι- 
ΤῊ5 ΠΟ 50ΠΌΘΓΘ ἐξεγρέσϑαι εἰ ἀπεχϑέσϑαι (εἴ. Νιοκ Ἐλρ. 
Βίπα, 1117). ΑἹ 11145 [ΟΥτηδ5 δουϊϑίοβ 6556 ρα Δ ΌΙτηι15, αἴ δοσβη- 
15 ΔΠΟΙΊΔΙ ΔΙ ϑἰδίπθηηθῦ 564 νεΊθοΟΥ Π6 515 συ] 46 1} ΟἸΠ65 

ἀππουαίεβ τετηονθαμηιβ. Ηδας δηΐτὰ δοοθηΐι5. ΔΠΟΤΊΔ]1ὰ ΟἸΙΓῚ 
ἴῃ ὯῚ5 1 Πη1ΠνῚ5 ΧΡ] ΟΔ ΠΟ θη ΠΟ Δατηϊ6γ6 νἹἀβαίιγ, εδἰ18}} 
ΤΩΔΡῚ5 ΤηΪτα Πί, 51 ΔΌ 1ηῆπητνο [ἢ ῬΑυ ΟΙΡΙ ΠΤ 4018451 ἐγδηβη ποτ 



Χ ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ, 

γα ὶαὉ 1ῃ ΟἸαγκίδηο αχίαὶ ὀφλεῖν ΑἸ]ΟΙΡ. 1 121 Ὁ, δὲ ὄφλων ΑΡΟοΙ. 
39 Ὁ ΒΊ, αιοά ΠΙ ΓΔΠΟΥ 5ΕΙΏΡΟΥ ἴῃ Α δρραζεῖ: Τιβρ. ΚΥὶ 7458 

ὄφλων νι 767 6 ὄφλων νπ 844 ἃ ὄφλων τχ 866 Ὁ ὄφλοντι 
877 6 ὄφλοντα τὰ ο16 Ὁ ὄφλοντα 873 ε ὄφλον 874 ὕφλον. ϑετῖ- 
Ὀδυηιβηθ ἰρΊταγ ᾿πῆηϊίνιμη ὀφλεῖν, δ Ῥδυίοῖρίατη ὄφλων ΟἸΑτ- 
Κίδηο ἀποεῦ Να τηπ]ἔῖα, Πδπης ΔΠΟΠΊΔΙ Δ ΠῚ ΡΕρΡετς 885 βεηαῖο- 
ΤΌΠ 5ΟΠΙΡ ΟΠ, ἃ ᾿ἰηρτα Αἰΐοα 4116 )8 εβί. 

8. 9 ἐχλίνην (ηοη ἐχλίϑην) 

Ῥῃδβάοῃ. 1176 κατεκλίϑη ΒΤ τορ ἃ χλιϑῆναι ΒΤ ῬΠδΕάγ. 
220 Ὁ χκατακλλιϑῆναι. --- ΘγἴΩρΡ. 213 ς χατεχλίνης ΒΤ 2136 κατε- 
κλίνη ΒΤ 222 6 κατεχλίνη ΒΤ 2226 χκαταχλινῇ ΒΤ 176 ἃ κατα- 
κλινέντος ΒΤ ῬΠδβαγ. 230  κατακλινέντι ΒΤ: καταχλίναντι Ὁ ΒΡ. 
Π 372 Ὁ χκατακλλινέντες Α ϑγτηρ. 222 ε κατακλινήσομαι ΒΤ. 

ΕΠ δὴ ἀραα Αὐβίορμδηθπηι ἐχλίνην ΠΟΤῚ ἴα {α]τατη δϑί, αἱ 
δῆς [ΟΥΤηδτὴ 5018} ΑΥΙΒΙΟΡ Δ η65 ὈΒΌΓΡα556 ΟΕ ΠΟΘ Πα τ5 511. 

ΤγΧ5. 004 χατακλίϑητι ᾿ἰΌ0τ1: χκατακλίνηϑι ἘΠΤΉΒΙ ον, --- ΨΕβρ. 
1211 κατακλινῆναι ὈϊηΔοτῖ εχ 7: κατακλιϑῆναι να]ρο, κατακλῖναι 
Ν 1210 κχαταχλλινῶ 1208 χατακλλινεὶς ΝῸΡ. 694 κατακλινεὶς Εἶπα. 
οϑ καταχλινήσομαι ΒΤ. 

(ορβεὶ πον. ἰβοΐ. 340: ἐχκλώϑη Ἡοπιδγισμη δϑί, ΑἸΠΘΠΊΘη 565 
ὭΟΏ ΔἰΠ6Ὶ απ8πὶ χατεχλίνην ἀΙσεθαηΐ εἰ βεαυίοσεβ ἔοστηα χατζε- 

κλίϑην αἰαπίυγ. 
ΕἸΧΘΙΊΡΪ8 ἰογπιαθ ἐχλίϑην, 51 Πε5 ψειίοῃϊο, ἀραὶ βου ρίογαϑ 

Αἰποοβ, οὑτὴ ρυδθϑθυ τ ΧΕΟΠΟΡΠΟΠΐΕ ἢ] ΠῸΠ ΟἸ͵ΤΈΠΊ5, δᾶθο ταγὰ 
δηΐ, αὖ ΠΟΠ ΡΟΪΠΘΙΠῚ ἰοϊθγασα κατακλιϑῆναι ἴῃ 60 ἀϊαϊορο, ἴῃ 

40 τῇοχ αἰΐθσα ἰογπηα ἴῃ ΠΠΌΤῚ5 Δρραζεί. 

8 τὸ [926ε ΝΌΝΙΓΑΡΙ δΒάδςδ. 

Ἑογίαββθ βϑιαηΐ 61 ΤΙ ΓΘ αποα ἴῃ Π15 ῬτοΙ ροηθη5 (6 
ΒΟΠΊΪη6. Τ]ΟἸΟΙ1115 ΘΙΤΌΓΙΡΙΙ5 ΙΠ5]ΡΏΪ, ῬΥΟΒΙΓΑΌΪο ταοΐοσα ΟΠεῖα- 
ὨΙΖΘΏΒΙ ἴσο, πϑηπὲ δάπις σοηῃβίδηίοσ ἰδοιετη. Νὰ 415 πος 
ΤΏΘΌ͵Ώ 5116 Π}Ππ1Π0Ὶ ΤΩΙΠῚ νἹ]Ο νεχίαΐ, ΠΙῸ τεϑροηθο πὴ Ραΐαβθα 6 
ΠΟΙ ΘΙΟΥδίΊΟΠ6 “146 πὶ ΠΟΙΏΙΠΘΠῚ ᾿ἰβίτπι πη αἰ ρτ 6556. [ἢ Ἔρῃε- 
ΤΉ ΘΓΙἼΡτ15 58η6 Εἰπ15 ᾿ηβοῖ1ὰ βπρεηάα δίηπα ᾿πηρἀθπηΐία δἰϊαποῖ 
Β͵ΑΥΙΟΥΊΡιΙ5 Ρ]αρῚ5 εγαηΐ οοδγοθπδα; 564 ἴῃ ἢ15 [01115, 4186 ΠΟῚ 1ῃ 
ἤσπηο (6 ΠῚ} βου βίτηι15, ἀα Π ΘΓ 15 ΠΟΙ τι5. 5ΕΥΤΉΟ δϑί, ΠΟ 46 60, 

4ῸΙ ᾿πάϊοϊο οπληὶ ἀἀδϑιαίιι5 εϑί δἰ ἀτίθ Π1Π1] 1 6] ΘῈ ΠῚ Θχοο Π, 



ΡΕΟΙΒΟΟΜΕΝΑ, ΧΙ 

Απ νυ ]15 τηθ, Ἰθοίογεϑ σδη] Ἰ55Ί1Ὼ1, οΠΔ ΠΟΠΏΙη6 αἸδβραΐαγα, 481 
ΡῬοβίαιδμη ΠΘ50]0 σης ΠῚ ΘΠ ΡΟΥ5. 1 ΘΟ ΟΙΡιι5 ΡΙίοῃϊοι Ῥῆδε- 
ἄοῃ!β χρη 15 ̓ πϑαπη51, ἤπηο αἸδίοριπι εαἸα 1, 51 ασα!άδιῃ 1ὰ 
αποά τηδητι5 [δοϊππί, εἄθγα νοοδηάατμῃ δϑί, δἰ [ἴῃ ῬτΟΟΘ ΠΟ (ρ. 30) 
μπης ϑἰπάτοσιπι ϑπόσαμη {ππιοΐαση ῥγούμ: 

ΤΠ ΤΟΟῚ ἀπ ΠΠπ5,.  Φ Ἃα5, ἀϊθογορϑηῖ, 4 3{ΠΤ (Π}ν». .8ο8 
Βα ηΐ ΡΔΌΟΙ, 5684 Ρδ΄ΟΙ 58Πη6 11 4ῸΠΡῸ 15 4] Π4π6 1111 ΠΡΌ ΤῚ 
ΘΙ] ΙοΥὰ ΡΥ οηΐ 
αἱ δια τιπ]ῖο ροϑύ πδης βαἀϊποπαιὴ ἀϊνα!ραΐαιη 8 115 6 πὶ 5ἰπ- 
ἋὯ1|5 αδθ ἴῃ Ῥῃδαάοηϊβ οοάϊοθβ ρα ηαϊς Ἰοσαία5 ΕἸΘΟΚΕΙ56 ἢ 
76 τ. τ876 Ρ. 120 πδβϑο βου ρϑιί: 
»ῈΒ ΕΥΡΔῸ 510} ΠῚ1Γ ΠΟΙ] ΙΟ ἢ, 4455 ἔτ ἀϊεβεη Πίος 

ΒΕ {ὙΠ} ἰπ δυβίευ Γ.1η16 Σὰ θοστ ς ἘΒΙοΒ ρσοη βεῖδη,, 4455 
αΌεν ΔφΦφαάδΞς ἀδηϑοιρθη 561 δῆ οἰδπάδῃ πηά, ψῸ 

Δ ἄδθῃ οὐϑίρεηδηηΐαηῃ ῃϊομὺ ἔοϊραθη Καπη, οἵΐ ρεηῦρ 

Ὧἀ45 ἈἸΪΟΒΕΙρα Ὀδίθῃ“ 
ἀδηϊαια απδηηηιδη παθο ὅττὸ 1ἴᾶ ΙΠΓΕΓ 56 αἰβούερδηΐ, αἱ νἱχ 
ΤΏΔΙΟΥ αΙβογερδηΐα, ΟΟρΊΑΙΙ ροβϑιῖ, δᾶ [ἴθ 56. σΟΠΟΙΠΘΥ6. Δροτίθ 
αἰχι Μυθης τάνοσα, ἰθοΐογθϑ δ η ] ] 55:11, τη6. Οὔτ [411 Πο- 

ΙΏ]Π6, 411 ἴῃ τα θιι5, ἴῃ 485 πηπ]α πη ΟΡΕΙΓδῖη, τη] {π|Π}Ὲ [ΘΙΏΡΟΓΙῚ5 
οσοηΐα], δηλ [οεἄθ ἰαρϑι5 δϑί, πΠρασα ῦ Ταϊογαγαπλ τοναυθ 18, 
ΟΡΙΠΟΥ, ἴα νεΐατε νιἀείυγ. Ῥοβϑύσηιβ ἰδ] 6 ηλ ΠΟΙ] ΠΘΠΊ ΡΠ]]ΟΒΟΡΠΙ5 
γ6] τηθ 1015, 411 τηθηΐ5 Πυτηδηδ8 ᾿ Θ ΟΠ] αίθιι ᾿πδαραηΐ, {τὰ- 
ἄξδτα ατ451 τηοηϑίσχιτη ροσίθη τη 16, 410 Ἔν ΊΠοὶ ροβϑιὺ 14 συοααα 
ΠΟΙ ΡΟ558 πὖ 5118 ᾿ρϑ115 νεῦρα 4115 δια ᾿ηἰθ]]δραῖ; πος ἔδοετα 
ῬΟΒΒΌΠΊ5, 564. Οὐ [411 ΠΟΙΠΊΙΠη6 αβρυςα ΟΠ θ πη ᾿η5Π}ΠΠΘΓῈ ΠΟῊ 
ῬΟΒΒΌΓΙΩΙΙ5. 4115 Θηῖτη ἀἸἰβρυζαίο ἰοσεῦ ποη ρύρηδ οὐ Δαν εΥβΑ 110, 
564 οαθᾶξδϑ εἰ115 ΤΩΙΒΟΓΔ 115. ΑὉ οἰπ5 δαΐθιη ἀβϑρεοῖι πὖ ΟΟΠΠ1 
Ἰερθηζαπι ργοΙ Ρασθηΐατ, βεά το τ1Π1 οσυγαπάππι ραΐανι. σε α [αἴξοῦ 
ΠΟΥ Ροβ56, πὐ Π|ογατιτπι διιοἰουιίαβ πῸ5 ᾿αρα δὶ 5116 ὉΠ ΠΤ ΤΠΊΡΕΓΘ, 

απ816 δάπιις ἴῃ 15 ῥυοϊρουηθηῖβ 4θ ὙΥΟΒΙΓΆΡΙΟ Ο ΒΘ ν αν Π1115. 
ΕἸ τε ΠῸΠΟ 60 ἄδνεῃῖβϑθα οβίθηα! ἰϑέ1π5 ἀἸβϑεσίδίο ΒΊ ΘΟ Ί 56:1 

ΔΆΏΔΙΡι5 Ἰηβοτία 1881 Ρ. 721---731. [δὴ 60 ριόρσεϑϑιβ εϑβί 
ΒΟΙΊΟ ᾿δῖ8, αὖ π6 Πάδῃι αυ!ἀδπι, 51πη6 48 ΠΠ6γὰ 6 ϑἴδυα ΠΟΠ ΡΟΒ- 
βιαηΐ, βδαηοίδηγ Ὠδογθί, αὐ δαπὶ ἀρετίθ ἰδεάεσε παπᾶ ἐγ θαβοθσοί, 
Οὐοά οὐμλ [8 510, ποβίσχιι πηι τηαχίπγπ οἰποίθτη εϑί, γα 11} 

ῬΌΡΙΙοα δοσιβαῖα εἰσβαια ἰοεἄα ορεῖα {Ππ|πϑίγατα, αὐ 11 41 [πῃ ΠΙ5 
ἸΠ 6 15 γαυβϑηί ροβϑίηΐ ΠΟΙΆ ΘΠ ργδδίθυσε απδ51 τηουίπιατη. Ηος 
οἴδοιιτα τὰ ΕΧΘαπθτητγ, αὐ δηΐα ομηηΐα ΘΠ] ΟηΒίγΘΠ.115 ΔΓΡΊΠΩΘΠ5 
Ἰπου]θηΐ5, απομπηοᾶο ἰδία άδμι ἰἀθβασιῖ, 811ἃ ἴῃ νοϊτηξη Ρσοχὶ- 



ΧΙ ΡΕΟΙΕΟΟΌΜΕΝΑ. 

ΤΩΙΠΔΊ ΠΟΡῚ5 Ταβεσνδίιτι. ΑὉ ῬΓΙΤΤ “146 πὶ ̓ Θυ ῈῚ δἰ ηράγητ5 
Τὴ ηἀἄδοιτη (65 ΘΠ ἸΠΠΟηδβίδα ᾿ΠΠοπθϑίῖ5 ΠΟΙ ΠΡ Ὲ5 ΔρΡεΪ- 
Ιαηᾶδε 5ππηἴ), απὸ ΟΠ ΓΑ ΌΙῸ15 ΟΥΠΊΘΠ 5101 ἃ ΘΠ ΒΘΓΠ]Π1Ο ΟὈΙ οὕ Γη 
ἀπ]πεγα βιπᾶδί. Θ βου ]1π|5 Θηῖτη ἀπ] πος οβίεηάογαΐ ΟΠ γα ὈΠ τα 
4π86 Τογάδηιιβ 4ἀθβ οοάϊοιρι5 Ῥ᾽δίοηιοῖβ εχρ]ογαββεῖ, Ἵδάδιῃ 56 
᾿ΡΒΌΠ ΤΟΡΡΘΙ556 ΠΊΪΓΟ ΘΥΤΟΥΙΕ αἼΟΕΙΕ, δ Πᾶ6ο ΔΌ 1115 ἀϊβίασε 
ἰοΐο, πὶ διππί, σοῖο. Οὐδ] 81 γαῖα ὙΥΟΒΙΓΑΌΙ πᾶς ἄς τὲ 

5016 οΟἸατίοτα ϑιηΐ, ἰδιηθη 68 ἃ ϑ': 56,110 ΡεΙ͂Ρετδπ πε] δ οΐδ 
6556 5: ΠΊΠ]ΔΓΘ δι1515 εϑί. Θεά, 1ᾶ υοᾶ 58460Ρ6Ὲ ἢΐ ἴῃ τῃηβηί6η6ο, 
ΒοΙΉΟ ΟὈΪΙπ5 εϑί 56 δδϑβίαίϊα ρεζδοίΐα ἤπης ΕἸΤΌΤΘΙΩ ΘΈΒΕΙΠΙΠ]1 
ΠΟΠαππ ἀδίαθχιβϑθ, ἱΠ]ΠΊΟ ὙἹ ΠΡ ΥΔ Ο ΘΠ ϑ.5ΕΓ1Π]1 ἴῃ ἤδς ΤῈ 
Ῥδίθπίοσ 50 011556θ. ΕἾ51 τῃθηἄδοιη) Δρουίπτη δϑί, ἰδῆθη ἤος 
ΠΟΠΔΟΠΘΠΊ15 ΡΌΘΙΟΓΙΙῚ Τ]ΘΙΊΟΓΘ5, 411 νευθεγτα τηθίπθηΐθβ δα [118 

τηδηάδοια σοηδπιριπηΐ, οἱ ργϑεοαρί! (εἰβίδηὶ παπᾶ ΟὈΙΠΙ, ααοά 
ἸΔΥὴ δηΐθα ἴῃ ὉΠ ΓΑ ΠΤ ἘρΡΤΕρΡῚΘ σιδᾶγατα ΟἸΧΙ: 16 νᾶ ἴηρ6- 
18, 4118 Π1Π1] ΒΑΘ Πΐ, Π1Π1] 5101 ἀδίσγαπιπηῖ; ΤΠ ᾶΡΠῸ 1Π- 

ΘΕΠΪΟ τη] Δ 46 ΠΙΒΙ]ΟΙΊΙΠ 15 ΒΔΌΙΓαΤΟ σοηνθηϊΐ Εἰ 8 ΠῚ 
ΒΙΙΏΡΙΘΧ ΨΕΙΙ ΘΥΓΟΙῚΒ σοηΐθϑϑιο. Ηος ἸρΊ  ΤΘΠἄδΔΟ ΠῚ 
ΠΟΠἀΟΠΘΠΊΙ15 ΠΟΙΏΪΠΙ; ΠΟῚ ΡΟΒΘΌΠ.115 σΟΠἀἄοηδῖα απ86 Θπ]θη {5 
εβί, αὐ μΒαρογεῖ, ὑπηᾶ4θ τὴβ οὈίγεοίδί οι 5 ρϑίεσα ροβϑοῖ, Τγαβ 
Ἰοοοβ ΕἸθρΊ, υὐἱ Πάδτη ἃ ΥΙγδΌΪο ἰοθᾶβ ἰδθϑαῖὴ 6556 οβίθἄθσετη. 
ρΡ. 7201.ὃ8ὲ. 41 ποπηο: 

50 ψιγά Ῥεῖμ Ἰεἰζίεσῃ (Θ[ 4] Δ Ὸ τ) 465 ΕΘΏ]Θη νοη “2Ζ9ηναῖοι 
ΑΡΟΪ. 308 «ἷ58 Καθ πὴ [γΓ α16 Ζυγεῖία (]αθ56 δηρθβιησί. ΑἸ]ΘΙη 
ἄϊεϑος γοσγί ἔβη δος ἴῃ ΠῚ), ἄϊε ϑοῆδηζΖ Ὀεὶπὶ ΒΕΚΚου βομθη 

ἈΡραζδαΐ Ζὺσ εγβίεη (]αββε Ζίεμί. Π]Ὲ 1,βϑατί ἐξεταζομένων (ἈΡΟΙΪ. 
23 0), ἀϊῈ Ὀείτη Βεκκευβομεη Αρρατζαΐῖ ἅ16 ΖυβδιηθηρεΈΠοτσΚΕΙΐ 
ἄεγ Ηδπηαϑομγ θη οὐβίεσ (]αθθα Ὀανγοιβί, μαὶ δποἢ 4, ἄδῃ ϑοἤδηΖ 

Ῥεῖπ 5.4] δυτηβομθη Αρρᾶζαὶῖ Ζιγ Ζιγεϊΐθη (Ἰα556 τεομπαθί. (οη- 
βεαπδηΐ τῦγας πηδ δῖ ἀϊθβειη ὕερε ΖΕ Εἰ ΠΕ  εὐβίθῃ πη Ζυγαὶ- 
ἰεη (Ἰαβθε ἄδσ Βεκκεουβομδη ππᾶ Ζὶ ΕἸΠΟΙ εἴβίθη ὑπα Ζυγαιθῃ 

ΟΙα556 ἄδθσ 5:40 δηλ βο πο η Ηδηβομτιθη ραϊδηρεη. 
Ια 5.15, Ἰθοΐογεβ σϑη 1] ἀἸ5βίτηϊ, σου οο ΠΟΠΊΟ Π16 Πηρορηᾶ- 

νεῖ; πὰης νἱἀείες σποηαθ, απᾶθβο, “αοΠπΊΟαο τηθηζπ5 511 1βΐα. 
ΤηΟΙΡ  ἀπητ15 ΔῸ αἱ πο Ἰοοο (ΑΡΟΪ. 23 ο) εἰ βνοϊνατηνβ 5.4} 0 ΔΌΓΩΙ 
ΠΟΙ] Θηΐδτ τη. [ΙὈΪ ἸΘΡΊΠ,Ι5: 

1. Ἐπὲ τη θη ἀβοϊουπι ἐϑηΐαβ ὨΘΙΊΘΙ5, πιὸ βραίϊαμη ΠΟ 15 Π]ς ΘΟΠ6685- 
ΒΌΠΩ ΠΟῚ 5815 [δοϊαί, ΠΟ ΤΪΠΟΥ δϑύ ΔΟΘΥσ 5 ΘΥΤΌΤΤΙΠ ΠΊΔΘΠΟΤΙΩ : (6 
ααἰθαβ ομηῖθι5 Ἰοαπθηάττη δδί 1 γ πη 6 ῬΤΟΧΙΠΊΟ. 



ῬΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ. ΧΙ 

Παίπηοθρ5 νείῦ. εαϊι. ἀκούοντες ἐξελεγχομένων, ῬΙῸ 
αἴο ουρρεάϊίατυπί ἐξεταζομένων ΒοΩΙ. ἘΕἸοΟΤ. ἃ ρ ἢ, 
τα σιν. 2. .8. ναι θη... Ὁ.᾽ . Τὴ Ὁ απὶ Ρ Ἰϑτθπ Πυδ ΡΠ 
δαἀϑοτγιρία δϑί Ἰθοίο νυ]ρδῖίδ. 

Ππηρπάδηία ΠΟΠΊη15 δϑδὶ ἀρετία. Ἐκ ἢδο 6η1ηῚ δαποίδιοῃθ 
εἰποοὶ ἐξεσαζομένων ὩΟῺ 6556 ἴῃ τὸ ΕἸογθηΐηο ἃ. Πηρπάδηϊα 
ΠΟΙΏΙΏ15 ΔῈ Δ 60 ΤΏΔΙΟΙΓ δϑί, 418 1ρ568 ἴῃ βἀϊοης 514 ἐξεζαζο- 

μένων ῬΓΠΙΊΔΘ Οἷα551 ΠΌΤΟΓᾺΠΣ {ΠΠΌῸπ|ῖ. Ασοσβάδιηιβ δα δ] [ΘΠ] 
Ἰοστη. Εν ηι15 ρτοϊη δ ΠΌΤ ΠῚ ΤΊΘῸ ΠῚ 4] ἸΠΒΟΥΙ ΙΓ... Ρ]αἴο- 
οοὗδχ“ Ρ. 56. Ουἱά Ὁ] Ἰερίταιϑ᾽ ΑΡΟΙ. 1.34; 15 (39 8) ̓ “29ηναῖοι 
Οπλ. 1: δα. Π. (Οὐοιηραγαία ἴἴοτππὶ δία ᾿ἰογατη νεῦρα ὙνΌΗ]- 
ΤΔΌΙΔΠἃ, ΟἸΠῚ 115 4186 5ΟΓΙΡΒΙ ---- ΙΔ ΠῈ 5. ΠΡΘΌ1Π15 ΠΟΙΏ]η15 σοη δία 
ΠΘΙΔΥΙΠΠΠ; ΕἸΤΟΙῚ ΠΌΘΙῚ 4115 ἰογίαϑδα σαὶ {υγρι πα ]η6 τηοίτ5 5ἰᾶ- 
τα, ΠΠ]Π]Ὸ τ Πϊς Ἰοσυτη 6556 ΝΟΒ ΓΑ ΌΙι15 1056 οϑίθηαϊ; ΑΡΟΪ]. ΘηΪ πὴ 

308 ὦ ἄνδρες (ϑῖπε ᾿4ϑηναῖοι) Ῥτίτηο σεποτα ΠΠΙΡτόσπη {τ ἀ] τὴ 
6556 50ρ51. 801 Ἰριασ 414 νειππὶ 510, 564 ΟΠ γαυπτη οἱ 
ΠῸ]]Δ 1 ΟΟΟΑϑΙΟηθ μὴ ρυϑαρυδβεῖ οὈἰγεοίδηα!, σομ ΓΑ 1} ϑἰδίμη. 

Τϑρ᾿οἰδηγι5 του π Ιοουτη. ὙΟΒΙΤΑ Ια 5 ἀ]Ἰοῖῦ Ρ. 730: 

Ζυϊη τηϊηεϑίθῃ τηϊϑοία δὴ εοἰνγατίθη, (8455 416 ϑ16]16, 

γν ΙομΘ Ῥεν ει πη 56 1η 5011, ΕΌΘῚ 4116 η Ζυγειθ] ουμαῦθη τνᾶγα. 

1)455 4165 ὩΙοΐ ᾿ΠἸΠΊΘΙ ἀαΥ ἘᾺ]] ἰδῖ, ἀδῇγ τηῦρε 1εἰζὺ ἔϊη Βεὶ- 
5ΡΙ6Ὶ] σεηὔρθοηῃ, Πδομάδηῃ Ἰοἢ 16 ἀεάυ]ά τηϑιηοῦ 1 ,6ϑεὺ ἄσσοῃ ἅδῃ 
ΝΟ γΘΙ5. ΤηΔηρ ΠΟΥ ΒΕΙαρα ϑοῇοη 850 5601 ἴῃ ΑΠΒΡΓΊΟΙ ρα- 
ΠΟΙΊΠΊΘη ΠᾶΡ6. Πδ5 Ἐδῃ]θη νου γράμματος πιὰ Κταί. 5383 Ὁ 
([ἐρὲ 399 Ὀ) 415 εἰηζίρεβ Καιζδασι τη ἢ 16 αταρρε β Δηρερεῦεῃ, 
αἴ6 δ ΖΟΒΕΗΙΧ Ὀεβίθμεῃ 501. Αὐ8 ἄβξηι Βεκκου βοῆθη ΑΡ- 
Ῥαῖδῖ εὐριθθί 5100 ΑΌΘῚ πιοῃΐ, ἄδθ5 65 1ὴ ΧΧ [6}]6. 

γιάεί5, Ἰεοίοσεϑ σδη] ] 55:11, ἹΠΊΡΙΙΠ15 Ἔχ δηπηθδίο δχ- 
ἘΓΕΙΊΟ, α18Π| 6816 τηδηδοιϊιπ δία χοσι ὙνΟΒΙγαθΙα5. Δ εῖα 51 
ϑιηΐ, 4186 Ιδΐ6 αἸδρυίανι, ἰαχὴ [Γδι θη) 6 ΘΟΙΠΊΠΊ151556 ρϑίσί. 
Ἐγδιάθη Ἰριαγ ἀδίθραιηιθ. [1 θοΐογαϑ οδηα!α] ρῥυϊπηστη δαάϊαπὶ 
τὴ6 Πρταμὰ 2] δοουγαῖθ ἀθβουρϑῖθθα Ηδήη. Χ 175 54. εὐ οἢ]- 

ΤΑΌΪΤη ἤδη (ἀθϑουρ ομθ πη ἸΕρῖσθθ56, σῸΡΡΕῈ αὔδιὴ ᾿ἰαπάδγνεσχς 
ῬγοΙβρ. Αρο]. 32 ἢ. 4: Αὐάαϊαηΐ ἀδιηᾶθ οπηηθβ, ααϊρι5 νευαβ 

ΟΟΓΙΑ͂Ι δϑί, τὴ Ογδίγ!απη ΠπΠπ5 ΠΡΤῚ 4] δοουγαίβϑιτηθ σοηΐα}1558 
Ιάσια ῥτΌραϊδηὶ ῥτοίδθϑαη 6856 ἴῃ δα Π]Οἢ15. Τηθ86 ῬΓ͵ΓΟΟΘΙΊΙΟ, 

αποα νΟΒΙγΑθῖι5 Ἰαρὶὶ εἰ ἸΘριῖ, δηϊθαιϑηη ΟΔ] τ Π1η185 51.185 Ρ6Γ- 
ΒΟΥ σαί, Π8Π0| Ἔχ 60 δχοερία ἰδπάδνι νεῦρα Ρ. 730θ. Αὐάϊδηΐ 

ῬΟΙΙῸ [ἴῃ πῆθᾶ βδἀϊοηα ΟΥΔΙΥ δὰ 390 Ὁ μᾶεο δάποίαία 6556: ἕνὸς 
γράμματος ΒΤΕ: ἑνὸς ΕΡ, ἐντὸς Ἡ, (ἀ δυΐεπι Ξἰρηϊῆσατα ὈΥΙΠΊΔΙῺ 



ΧΙν ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

ΤΔ ΠΏ ΠΠΡΤῚ 27, οὶ Ττθβοδηΐθη Εἰτ|5 ΠΊΔη11η1. ΕΙΌΙ5 ἸΡΊΓΟΥ ἀροσ 5 
ΕΧΡΙΈΒΘΙΠῚ 6556 γράμματος ΠΟΠ ΔῸ [Π10|0 ἴῃ .Χ1 ἔπ15586, βεα δἱέεσα 

6 Π.11ΠῚ ΤΊΔη1 1Π;ΘΥΓΠ1ΠΊ 6556 νἹἱἀθηΐ οπηηθ5. Απάϊαπί ἀεπῖηπα 
ΟΌΠῚ ΠΡ  ΔΙΊΟΠ6 5ῈΠΊγη8, ἸΟΟΘΌΤΩ, 416 πὶ Υ̓ΟΠΙΓΑΌΙΙ5 5101 ΘΟ ΠΊρϑ1ΐ 
Ἰδοθϑϑθηάπτη, μδης δαποίδιηθιη ΠαΌΘΓΙΘΟ: 

Αὐοἢ τη Χ41] ἔβῃϊε ἀδ5 ροτί υὑὐϑρτ ΡΟ ἢ. 

Ταηΐα εϑί ΠΟΙΏΙΠ15 ἰϑί1π5 ᾿τηρυἀθπία, ἰδηΐα νευιδί]5 σΟΠ ΘΙ ΡΊΙΟ, 

ἰδηΐδ. Ἰαρθηΐιπ) ἀἀθβριοιθηΐα. ϑεα ρδύρδιηβ 1Π ΠΟΙΉΪη6 ἥἢδρεϊ- 
ΙἸαηᾶο. Νοιηϊηανιΐ δἰδὴ ΠΌΤ] Χ. Απαϊδηΐ ἰρτίαγ Ἰδοΐοσαβ 
ΟΔΗΔΙΑΙ τπη6 ἄἀθ μος οοάϊοα αἀἰϊδβρυΐαββθ, δηΐθα 8) ΠΌΘΙ τῆθι5, 40] 
1Π5οΥΙ τυ ΡῬ]αἰοσοάδχ, ρτοάϊτει Ἠδετη. Χ ῥ. 176 1θῖαπε ενίοῖββα 

ΔΙΡΤ ΤΊ η115 πα τα β!] 6 415 
Χεοχ 24 ἀδϑοσιρίατσηῃ 6556. 

ΟΠ 5 ἰαπᾶάδνις σαρτα ραρΊηδΙη, α186 ἸΠ5ΘΟ].ΠΌΙΓ ῬΑΡΊΠΔΙΠ 
175; ἴῃ Πᾶς διίθιη ᾿πϑΘ]ῸΠ 6 ηΠ1 ρᾶρὶηα ἀθ Χ εχ 24 ἀεπνδηᾶο 
αἰχι. Αρραγεῖ εχ ἢΠὶ5 σδε αἰχίτηιιβ, στὰ νὸχ γράμματος ΔὉ 
1Π110 ΟΠ Πιοΐ 1ἢ 27, 564 Ιῆδηι ΤΕἝΟΘΠΙΙΟΥΙ 1η ἰαχίσῃ ΡΠ Ζ' 

οἱ εἰτ15 Δρορύδρῇῆϊ Χ 1Π]δΐὰ 511, Ποβ ΠΡΌΤΟΒ 1 ΘΟΙΠΠῚ ΠΙΠΠΊΘΙΟ 6556 
ΒαΡεηᾶοβ, αα]ρι5 νόος γράμματος ΟΥΪ558 6145] ποΐδ ᾿ηιιϑία 511. 

Ηδες δϑί σϑϑ, Π1Π1] 184} ἀϊοιτη 5. ΗδΌΘμ 5 ΘΠ ΠΟΙΠΙΠΘΙΩ 

1ἴ8. νἸΠΟ11115 σΟηϑίτ οἴη, αὖ ΠΟῚ 1ΔΠπΠὶ Εἰπιρασθ ροβϑί. Ἐκ σϑθτ5 
ΕΠ ΘΠ 115 ΒΟ ΠΊρ51 τηδίθυιατη ΟὈἰγεοίδη]. 951 8Δ1|14115 ῬΌΔΟΥ ᾿παϑϑὲ 
1η 60, τεοδᾶδί δΌ Παχιπὶ ΠῚ ΘΥΔΎθ Τὴ δἰπηγα τς 6 εἰ ἰαπΕΌταβ Πυδογαΐ 

5101 ΤηΔρΡῚ5 οορῃδίαβΒ. ΤΕΠΘΌΓΙΒ ΔΌΒΟΟΠἸἶπ|5 νἱνεῖ ΒΘΟΌΓΙ5; ΠΘΠΊΟ 
ἀαβϑιἀεσαθι δα ΟρΡΕΙδΙη] 16. οἰπ5; Οὐ ΕἸ ΌΤΙ ΟἿ νΟΪ- 
νΘΠΩ͂Ι ᾿ςουπτὴ δἴαιιθ ἸῈΠῚΠῚ ΔηΪΤηΟ 1Ππ4 σᾶ η να τη 510: τηθῃ- 

ἄδοϊα Ἰαθαπΐαγ, νευιΐαβ αϑὶ δείετηδ. 

((σοηπιιαίο βαααβδίατ) 



ΝΘ ΕΝΏ Νς, 

Β (Βεκκουῖ 90) (]αγκίδημϑβ ϑσῖνα ΟΧΟΏΙΘη 515 ϑσῖνα Βοαϊθίδηιβ, ἀβ απὸ 
οἴ, ἸΡτύτη τηθυτη, απ Πβου ΙΓ Νοναα (ογητηδηΐδίίοηθβ ΡΪδ- 
τοηΐσαα ΔΝ υγΖ. 1871“ Ρ. 1ο5. 

Τ (Βεκίκουῖ ἢὴ Ννεπείαβ Δρρεῃά. οἶδαϑϑ. 4 Ἷοά. 1, 46 ΠῚ ΟΠ 
ΠΡτοσγαμη βθουπάδα ἔδυ ]14 6 Γοπΐθπι 6556 ἀδιηοηβίγανι [1070 Τ60Ὸ 
41 ᾿πϑουθιίαγ,,  ἜθεΥ ἄθη Ῥ]αϊοοοάδχ ἀοὺ Μαυκυβο! Ποῖ Π6 ΚΕ ἴῃ 
ΨΝεηδαάϊρ ΔρΡΡεπά. ο]455. 4 Ὡ͵Γ. 1 [,681ΡΖ. 1877“΄. 

Ὁ αἰσηῃηϊῆοδί τηϑηιπ δἰΐθύδιῃ ΠΠΌΥῚ Β. 

τ ϑισῃϊποδί τηδηστῃ Δ] θγδγη 1101] Τὶ 

ἘῸΪ18, Ῥαρὶηαβ 1 ΥῚ ΟἸΔΥΚΙΔΩΙ ΠΠΠΊΘΥῚ ὉΠΟ]5. ΠΟ] 51 1ἢ δἃ ΤΠ Δ ΡῚΠ6 
᾿ηαϊοϑηΐ, ἴῃ 4πῶ Θἴδπη ϑίθρῃδηΐδηδα δα! 1 0Π15 ρΑΡρΊΠδΘ πα] σδηΐαγ; ΠΡΥΤῚ 
Ψεπεαίϊ [0116 δίαιια ραρίηδα ἴῃ δ᾽ΐδία τυ ρῖπα Ἰαστηΐατ. 

ϑοιρίυγαβ 4086 δα ταί] πὶ βου 6 ηα], δα ἔουμηαβ νοσα θυ] 1 
Ῥαυπαηΐ 1ἢ ΔΡΡΕΠαΙσετὴ ταίασανι. {901 ἰδηηθη {11 6556 νἀ εραίαγ, 
δαποίδίιοη 5 Ππ115 ΘῈ Π 6.5 Εἰϊδη ἴῃ ἀρραζδαίμπσῃ οὐ] σατ ΓΕΟΘΡΙ. 

Ῥγδθίθυ ἢο5 ἄτποβ ΠὈΤῸ5 ἃ Τ16 'ἴρ50 σοπηραίδΐοβ 41105 ΠΟἢ ΠΟΠΊΪηΑνΙ 
ΠΪΒῚ Ῥϑιιο]5 Ἰοοὶβ δῖνα ρυορίευ νϑεύδπ) σοπϊθοΐυγζαση ϑῖνα ργορίου 8]18 1 
σδΌβαμ ; ΠΟί15 ΗΪ 5011 σο]ς65 ἃ τὴϑ ἰῃϑί σι! σαηΐ: 

ν᾽ (Βεκκεὴ 4 Θ) Ναϊϊοδηυβ 225, 226, ἰῇ ἢος ἀϊδ]οσο ΔΡορύδρῃιπηι 
(ἸΙΑγ Κίδη]. 

Ὁ (Βεκοε Πὴ νεηεοίαβ 185, 4ποὸ5 ἀποϑβ τοβ ᾿ρ56 σοηία!]. 

Ῥ (Βεκίκουῖ Β) Ῥαγιϑίπιιβ 1808 (0]. 2ο88), Δροστδρῇσπι τὶ να πΘα Τ' 

Ἑ (Βεκκειῖ 32) Βεϑϑδιίϊοηῖβ ΠΡῸῚ βῖνα Νεπαίαβ 184, 46 ουΐὰ5 ἰοηΐς 
αἰβραΐαν!,. Ρ]αἰοσοάδχ“ ρΡ. 89 56. 



ΧΥ)., ΝΟΤΑΒΌΜ ΙΝΡΌΕΧ. 

Ιῃ ῬΥοΙσουηθη15 οἰϊατη μθς ποία Γαρουτυγ: 

Α Ῥαγβιπαβ 1807 (ΟἸ] τὴ 94 εἴ 2087), 46 4ο αἰϊβρευΐανι ἴῃ αἀἰἸσϑογία- 
ἘἸΟΏ6, 4π86 τεροσιαγ ἈΠεαίη. Μι5. ΧΧ ΧΙΠ (1878) ᾿ηΠ46 ἃ Ρ. 303 υ56π6 δά 
Ῥ- 107. 

Θ.611114 ΠΌΤΟΥ βου ρίαγ5 ἴῃ ποίϊ5 δαροβίία βισηῆοαΐ ΠΟΥ, 
Θύάβδτη, βίθ! 186 ἰαχίαὶ ᾿ησϑγίδα βρη ποδηΐ ἸΔΟ  ΠδΤη. 

ΤΠ1Πη6ο]4 τεοΐα βουιρίυγα ΠΌΥῚ δαϊπιηοία ποτ νοῦϑαβ πα ]σδί. 

(οπιδοίαγαβ ρ᾽δηδ 1Ππ|{1165 5] 6 πίϊο ΟΌτ]. 

(οπιθοϊυγαγα ΡΥ Π]Ο5 δυοίοσαβ σε άπ]ο ᾿πάδρανυ]. 

α. Ηδγηδηηὶ σοηϊδοίαγαβ 6χ οἰπ5 ἜΧΘΙΊΡΙΑΥΙ Οδηϊατιρίαθ δάβους- 
ναῖΐῖο ἀδϑουῖρϑὶ. 

Ιῃ ΡΪαρι]β δ χαοί σουτσα πα ϊ5. δάϊαν! τη6 Η. ΗδΙῈῚ ΒΕγΟ 6515, 
ΔΙΏΪΟ 15 ϑ'ησασι5 δίαιτα σδηαϊά 5. 



ΦΑΙΔΡΟΣ 

ἢ περὶ καλοῦ" [ἠϑικός] 

ΚΎΡΟΥ ΔΙΑ ΛΟΤΓΟΥ ΠΡΌΣ Ὁ ΠΙᾺ 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΚΑῚ ΦΑΙΑΒΕΌΣ, 

ΚΒ.) ((οΙ. Πϑτὶ 
3) , ν᾽ ΚΑ Ἢ , Β 2248) 
Ὁ (ἷίλε Φαῖδρε, ποῖ δὴ χαὶ τεόϑεν; 9 Ε ΤΙ. 

ΦΑΙ. Παρὰ “υσίου, ὦ Σώχρατες, τοῦ Κεφάλου" πτο-- Ῥ- 221 
οδύομαι δὲ πρὸς περίπατον ἔξω τείχους. συχνὸν γὰρ ἐχεῖ 
διέτριψψα χρόνον χαϑήμενος ἐξ ἑωϑινοῦ: τῷ δὲ σῷ καὶ 

5 ἐμῷ ἑταίρῳ πειϑόμενος “Ἱκουμενῷ κατὰ τὰς ὁδοὺς σοιοῦ-- 
μαι τοὺς περιπάτους" φησὶν γὰρ ἀκοπωτέρους εἶναι τῶν 
ἐν τοῖς δρόμοις. Β 

ΣΩ, Καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει. ἀτὰρ “υσίας ἦν, ὡς 
ἔοιχεν, ἐν ἄστει. 

10. ΦΑΙ͂. Ναί, παρ᾽ Ἐπιχράτει, ἐν τῇδε τῇ πλησίον τοῦ 
Ὀλυμπίου οἰχίᾳ τῇ Μορυχίᾳ. 

Σῷ. Τίς οὖν δὴ ἣν ἡ διατριβή; ἢ δῆλον ὅτι τῶν λό-- 
γων ὑμᾶς “υσίας εἱστία; 

ΦΑΙ. Πεύσει, εἴ σοι σχολὴ ττιροϊόντι ἀκούειν. 
ι΄ ΣΩ, Τί δέ; οὐκ ἂν οἴει με κατὰ Πίνδαρον καὶ ἄσχο- 

λέας ὑπέρτερον πρᾶγμα ποιήσασϑαι τὸ σήν τε χαὶ 
“Δυσίου διατριβὴν ἀκοῦσαι; 

ΦΑΙ. Πρόαγε. δή. ε 
Σῷῶ. “έγοις ἂν. 

τῶ ΦΑΙ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, προσήχουσά γέ σοι ὴ 
ἀχοή. ὃ γάρ τοι λόγος ἣν, περὶ ὃν διετρίβομεν, οὐκ οἶδ᾽ 

τ ὦ ---  ἑωϑινοῦ Τιοηγ5. ἄς Τ)επιοβίῃ. ΝΙ 969 Ἐεἶβκε ερ. δά (ῃ. Ῥοπι- 
Ῥεΐττα ὟΙ γό2 Βεῖβκε, 2: εἀ. Κυύρεγ! τ5 Ῥιμάαγ. [βίῃπι. τ, - μᾶτερ ἐμά, τὸ 
τεόν, χρύσασπι Θήβα, Ι ΠράΥμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον | προμίΑ, 

δ ἀκουμένῳ ΒΤ 8 ἦν ΒΤ: ἦν ἄρ᾽ Βαάμδιη 12 οὖν δὴ Β 
οὖν Τ᾽ -14 σχολὴ Τ, 564 ἡ ἴῃ 19... τς δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ 16 ποιή- 
σασϑαι ΔΡΟΡΥ. Ῥατβίπιιπη 1811: ποιήσεσϑαι ΒΊ, οἴ, Τ,6 ς΄, νο]. 1,1, 20 
Ι τὸ σήν ΒΤ; τὴν σήν ΔΡορτ. ΨΙΠΑΟΌ. 126 

Ῥίαϊο νοΐ, ΤΥ). Ἱ 
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ὅντινα τρόπον ἐρωτιχός. γέγραφεν γὰρ δὴ ὃ “υσίας σει- 
ρώμενόν τινα τῶν χαλῶν, οὐχ ὑπὸ ἐραστοῦ δέ, ἀλλ᾿ αὐτὸ 
δὴ τοῦτο καὶ χεχόμιψευται" λέγει γὰρ ὡς χαριστέον μὴ 
ἐρῶντι μᾶλλ ον ἢ ἐρῶντι. 

ΣῸ, 9 γενναῖος, εἴϑε γράψειεν ὡς χρὴ πένητι μᾶλλον 5 
ἢ σπιλουσίῳ, καὶ πρεσβυτέρῳ ἢ γεωτέρῳ, χαὶ ὅσ᾽ ἄλλα 

Ω ἐμοί τε πρόσεστι χαὶ τοῖς πολλοῖς ἡμῶν" ἧ γὰρ ἂν 
ἀστεῖοι χαὶ δημωφελεῖς εἶεν οἱ λόγοι. ἔγωγ᾽ οὖν οὕτως 
ἐπιτεϑύμηχα ἀχοῦσαι, ὥστ᾽ ἐὰν βαδίζων πτοιῇ τὸν περί- 
πατον Μεγαράδε καὶ κατὰ Ἡρόδιχον προσβὰς τῷ τείχει το 
σεάλιν ἀττέῃς, οὐ μή σου ἀπολειφϑῶ. 

ΦΑΙ. Πῶς λέγεις, ὦ βέλτιστε Σώχρατες; οἴει με, ἃ 
Ἶ͵ - ΄ Ἁ Ἀν ] ’ 

228 Τυσίας ἕν πολλῷ χρόνῳ χατὰ σχολὴν συνέϑηχεν, δεινό- 
- - ΄, - ΄ 3 

τατος ὧν τῶν νῦν γράφειν, ταῦτα ἰδιώτην ὄντα ἀπομνη- 
μονεύσειν ἀξίως ἐκείνου; πολλοῦ γε δέω" χαί τοι ἐβουλό- τς 
μην γ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ μοι ἐὐϑᾶν χρυσίον γενέσϑαι. 

ΣΩ. Ὁ Φαῖδρε, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ 

ἐπιλέλησμαι. ἀλλὰ γὰρ οὐδέτερά ἐστι τούτων. εὖ οἶδα 
ὅτι “υσίου λόγον ἀχούων ἐχεῖνος οὐ μόνον ἅπαξ ἤχουσεν, 
21 Ν Ὶ ΄ 3 ͵ νὸν τ ’ Ξ ς » 

ἀλλὰ πολλάχις ἑἐπαναλαμβάνων ἐχέλευεν οἵ λέγειν" ὃ δὲ 20 
2 , ΄ - " 2 οὰ - 3 ς , 2 ν 

Β ἐπείϑετο προϑύμως. τῷ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἣν ἱχανά, ἀλλὰ 
- «Ὁ Ι Ἁ “,ὕἵ΄ ει ΄ ἫΝ ’ 

τελευτῶν τταραλαβὼν τὸ βιβλίον ἃ μαλιστα ἐπεϑύμει 

ἐπεσκόπει, χαὶ τοῦτο δρῶν, ἐξ ξωϑινοῦ ̓ καϑήμενος, ἀπει-- 
σιὼν εἰς περίπατον ἤειν, ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, γὴ τὸν κύνα, 
ἐξεττιστάμενος τὸν λόγον, εἰ μὴ πάνυ τι ἣν μαχρός. 2: 
ἐπορεύετο δ᾽ ἐχτὸς τείχους, ἵνα μελετῴη. ἀτπταντήσας δὲ 

- - ΄ 2 ΄ Ν «“ ΄“ 

(2:40) τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀχοήν, ἰδὼν μὲν ἤσϑη, ὅτε ἕξοι 
( τὸν συγχορυβαντιῶντα, χαὶ προάγειν ἐχέλευε" δεομένου 

δὲ λέγειν τοῦ τῶν λόγων ἐραστοῦ, ἐϑρύπτετο ὡς δὴ οὐχ 
ἐπιϑυμῶν λέγειν" τελευτῶν δὲ ἔμελλε, χαὶ εἰ μή τις ἑχὼν 30 
τ᾿ ΄ , 2 - Ν ΣΕΥ Ἢ Ἐ 2 - ΄ 
ἁχούοι, βίᾳ ἐρεῖν. σὺ οὖν, ὦ Φαῖδρε, αὐτοῦ δεήϑητι, 
[4 ΄, ΄ ΄ - - 

ὅττερ τάχα πάντως ποιήσει, νῦν ἤδη ποιεῖν. 
Ξ »" Ἁ ΄ ’ 

ΦΑΙ. Ἐμοὶ ὡς ἀληϑῶς πολὺ χράτιστόν ἐστιν οὕτως 
5 ὦ Β, Τ᾽ ο ὥστ᾽ ἐὰν Β: ὥστε ἀντ τ6 πολὺ Β: πολὺν Τ' 

18 εὖ Β: εὖ δ᾽ Τ, ἀλλ᾽ εὖ οΟἸτὴῇὴ Αϑδὲ 22 ἐπεϑύμει ΒΤ; ἐτεϑαυμάκει 
ΒΔΑ 81 Ἐυτμγ άδπι. ΟῚ 2 3 καϑήμενος ἀεανὶ Η γβοδῖσ 27 τῷ 
ΒΤ: τῳ ϑίερδβαπιβ [ ἰδὼν μὲν τ: ἐδὼν μὲν ἰδὼν ΒΤ, ἰδὼν μὲν ἰόντα 
ΑἸαΐπα, εχ δπιεπά. ΔΡορυ. ΨΊΠαΟΡ. 8ο, ἐδὼν μιὲν εἴς ὧν ὙΥ ΛΟΙΚΕΙ- 
ΤΉ ΠΏ, ἐδὼν μὲν ἰδέᾳ 5ΟΥΡ51 πον. σοτήχγῃ. 28, ἐδὼ» μὲν ἐννοῶν ΨΔΈΆΪΘΗ 
Ζεϊτϑοἢγ. ἔ, ὄξίοσσ. ὕγτηη. ΧΧΠῚ (1872) 521, ἐδὼν μὲν εἰδως ΚΥΔΙΏΤΩ 
25 τι ΒΟΥΙΡΘΙ: τις ΒΊ, οἴ. 3,2 Τεδείεί. 12, 21 33 ἐμοὶ ΒΤ: ἐμοὶ 
οὖν νεΕ] ἐμοὶ μὲν οὖν Ἠεϊπάοτξ, εἶεν" ἐμοὶ ΚΊΟΡΙΘΥ 
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ὅτεως δύναμαι λέγειν" ὥς μοι δοχεῖς σὺ οὐδαμῶς με ἀφή- 
σειν, πρὶν ἂν εἴτεω ἁμῶς γέ πως. 

Σῶ. Πάνυ γάρ σοι ἀληϑῆ δοχῶ. ὼ 
ΦΑΙ. Οὑτωσὶ τοίνυν ποιήσω. τῷ ὄντι γάρ, ὦ Σώ- 

χρατες, παντὸς μᾶλλον τά γε δήματα οὐκ ἐξέμαθον" τὴν 
μέντοι διάνοιαν σχεδὸν ἁπάντων, οἷς ἔφη διαφέρειν τὰ 
τοῦ ἐρῶντος ἢ τὰ τοῦ μή, ἐν χεφαλαίοις ἐφεξῆς δίειμι, 
ἀρξάμενος ἀττὸ τοῦ πρώτου. 

ΣΏΩ, Ζ4είξας 7ε πρῶτον, ὠ φιλότης, τί “ἄρα ἐν τῇ ἄρι- 
στερᾷ ἔχεις ὑπὸ τῷ ἱματίῳ. τοπάξω γάρ σε ἔχειν τὸν 
λόγον αὐτόν. εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ διανοοῦ περὶ 
ἐμοῦ, ὡς ἐγώ σε πάνυ μὲν φιλῶ, παρόντος δὲ “υσίου 
ἐμαυτόν σοι ἐμμελετᾶν παρέχειν οὐ πάνυ δέδοχται. ἀλλ᾽ 
ἴϑι, δείχνυ. 

ΦΑΙ. Παῦε. ἐχχέχρουχάς μὲ ἐλπίδος, ὦ Σώχρατες, ἣν 
εἶχον ἐν σοὶ ὡς ἐγγυμνασόμενος. ἀλλὰ ποῦ δὴ βούλει χα- 
ϑιζόμενοι ἀναγνῶμεν; 

ΣΩ. Ζαεῦρ᾽ ἐχτραττόμενοι κατὰ τὸν Ἰλισὸν ἴωμεν, εἶτα 
ὅπου ἂν δόξῃ ἐν ἡσυχίᾳ καϑιζησόμεϑα. 

ΦΑΙ. Εἰς καιρόν, ὡς ἔοιχξν, ἀνυπόδητος ὧν ἔτυχον" 

σὺ μὲν γὰρ “δὴ ἀεί. ῥᾷστον οὐν ἡμῖν χατὰ τὸ ὑδάτιον 
βρέχουσι τοὺς πόδας ἰέναι, χαὶ οὐχ ἀηδές, ἄλλως τε καὶ 

τήνδε τὴν ὥραν τοῦ ἔτους τε καὶ τῆς ἡμέρας. 
ΣΏ. Πρόαγε δή, χαὶ σχότεει ἅμα ὅπου χαϑιζησόμεϑα. 
ΦΑΙ. Ὁρᾷς οὖν ἐχείνην τὴν ὑψηλοτάτην πλάτανον; 

ΣΩ Ἐ μήν; 

ΦΑΙ. χεῖ σχιά τ᾽ ἐστὶν καὶ πνεῦμα μέτριον, καὶ πόα 
χαϑίζεσϑαι ἢ ἂν βουλώμεϑα χαταχλιγῆναι. 

ΣΩ, Προάγοις ἄν. 

ΦΑΙ. Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, οὐχ ἐνϑένδε μέντοι στο- 
ϑὲν ἀπὸ τοῦ ᾿Ἰλισοῦ λέγεται ὃ Βορέας τὴν Θρείϑυιαν 
ἁρπάσαι; 

ΣΩ.. “Ἱἔγεται γάρ. 

ΦΑΙ. “42ρ᾽ οὖν ἐνθένδε; χαρίεντα γοῦν χαὶ χαϑαρὰ χαὶ 
διαφανῆ τὰ ὑδάτια φαίνεται, χαὶ ἐπιτήδεια χόραις παί- 
ἕειν παρ᾽ αὐτά. 

7 ἐφεξῆς Β: ἕκαστον ἐφεξῆς Τ᾽ ον Β: δὲν Τ᾽ 12 δὲ λυσίου 
Τ: δὲ καὶ λυσίου Β, δ᾽ ἐκείνου Βδάμδαπι 16 καϑιζόμενοι ΒΤ: καϑε- 
ζόμενοι ΔΡΟΡΥ. ψτρδοΙν, 89 28 ἢ 6Χ ΕΠγ6Π4. ΔΡΟΡΥ. ΡΥ ΠΌΤ 1809: 
ἢ Β, ἡ ΤΊ ἂν Β: ἐὰν ΤΊ βουλώμεϑα Τι βουλόμεϑα Β 

1: 

229 
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ΣΩ. Οὐχ, ἀλλὰ χάτωϑεν ὅσον δύ᾽ ἢ τρία στάδια, ἣ 
πρὸς τὸ τῆς “21γρας διαβαίνομεν" χαὶ πού τίς ἐστι βωμὸς 
αὐτόϑι Βορέου. 

2 ΄ 23ὴ123 ᾿ . , ἘΣ ΄ 
ΦΑΙ. Οὐ πάνυ νενόηχα᾽ ἀλλ εἰπὲ πρὸς Διός, ὦ Σώ- 

χρατες᾽ σὺ τοῦτο τὸ μυϑολόγημα πείϑει ἀληϑὲς εἶναι; 
2 2 δ. 2 , «“ ς ’ 3 ὟΝ 2 

ΣΩ. 421} εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί, οὐχ ἂν ἄτο- 
σος εἴην" εἶτα σοφιζόμενος φαίην, ἂν" αὐτὴν τενεῦμα Βο- 

(2252) ρέου χατὰ τῶν πλησίον πετρῶν σὺν Φαρμιαχείᾳ σαίζου- 

Ω 

290 

σαν ὦσαι, χαὶ οὕτω δὴ τελευτήσασαν λεχϑῆναι ὑττὸ τοῦ 
Βορέου ἀνάρπαστον γεγονέναι. [ἢ ἐξ “Τρείου πάγου" λέ- 
γεται γὰρ αὖ χαὶ οὗτος ὃ λόγος, ὡς ἐχεῖϑεν ἀλλ᾽ οὐχ 

ἐνθένδε ἡρπάσϑη.] ἐγὼ δέ, ὦ Φαῖδρε, ἄλλως μὲν τὰ 
τοιαῦτα χαρίεντα ἡγοῦμαι, λίαν δὲ δεινοῦ χαὶ ἐπιπόνου 
χαὶ οὐ πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρός, χατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν, ὅτι 
δ᾽ αὐτῷ ἀνάγχη μετὰ τοῦτο τὸ τῶν Ἱπποχενταύρων εἶδος 
ἐπανορϑοῦσϑαι, χαὶ αὖϑις τὸ τῆς Χιμαίρας, χαὶ ἐπιρρεῖ 
δὲ ὄχλος τοιούτων Γοργόνων χαὶ Πηγάσων χαὶ ἄλλων 
ἀμηχάνων τιλήϑει τε χαὶ ἀτοπίᾳ τερατολόγων τινῶν φύ- 
σεων" αἷς εἴ τις ἀπιστῶν προσβιβᾷ χατὰ τὸ εἰχὸς ἕχα- 
στον, ἅτε ἀγροίχῳ τινὶ σοφίᾳ χρώμενος, πολλῆς αὐτῷ 
σχολῆς δεήσει. ἐμοὶ δὲ πρὸς αὐτὰ οὐδαμῶς ἑ ἐστι σχολή" 
τὸ δὲ αἴτιον, ὦ φίλε, τούτου τόδε" οὐ δύναμαί πω χατὰ 
τὸ Ζελφιχὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν" γελοῖον δέ μοι 
φαίνεται, τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σχοπεῖν. 
ὅϑεν δὴ χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειϑόμενος δὲ τῷ νομιζο- 
μένῳ περὶ αὐτῶν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σχοττῶ οὗ ταῦτα ἀλλ᾽ 
ἐμαυτόν, εἴτε τι ϑηρίον τυγχάνω Τυφῶνος :τολυτελοχώτε- 
ρον χαὶ μᾶλλον ἐσειτεϑυμμιένον, εἴτε ἡμερώτερόν τε χαὶ 
ἁπλούστερον ζῷον, ϑείας τινὸς χαὶ ἀτύφου μοίρας φύσει 
μετέχον. ἀτάρ, ὦ ἑταῖρε, “μεταξὺ τῶν λόγων, ἀρ᾽ οὐ τόδε 
ἣν τὸ δένδρον, ἐφ᾽ ὅπερ ἢγες ἡμᾶς; 

2 ἡ πρὸς τὸ τῆς Ἄγρης διαβαίνομεν ΒαοΒηηδηη ἀπεοά. στδες. 1, 9, 29 οἔ. 
Ιοηρίη. τῃεΐου. ΙΧ ς63 ὟΝ ]Ζ 1 307 ΞΡξηρβεὶ Ι Ἐσβίδίῃ. δὰ 1]. 273 εα. Β4511. " 
293, 13 εἀ. [΄Ρ5. ἔτι δὲ χαὶ ἀγροτέρα ἄρτεμις, ὡς καὶ ὃ κωμικὸς δηλοῖ, ἣ ἢ 
καὶ γραία παρὰ Πλάτωνι κατὰ Παυσανίαν ἀπὸ χώρας πρὸς τῷ Ἰλισσῷ, 

ᾧ κλῆσις Ἄγραὶ καὶ Ἄγρα κ. τ. λ.} τ2 ἄλλως --- 21 δεήσει ὕαϊςη. ἄς Ρἷδο. 
Ηἱρροοσ. εἰ ΡΙαδι. 356 Κ. (526 ΜΆ]]ετ) | τό ἐπιρρεῖ ---τ8 φύσεων ΑἸῆεη. 5,63 

2 ἄγρας ΒΤ: ἀγραΐίας τε΄Θη5 Ὁ (πρὸς τὰ ἐν “ἄγρας ΒταϊαΒοΠ ΕΟ Κ) 
[τ ΤιτίΒ 7 ἂν αὐτὴν Αϑἴ; αὐτὴν ΒῚ τοῦ --ΑΙ2 ἡοπάσϑη ΠΟΝ 
Ἰηϊεγρσυθίδίαβ εϑί Ηεττηΐαβ, ἀε]θνι Βαϑβί Καὶ. νεῖβ. 2 18 πλήϑει 
τε καὶ ἀτοπίᾳ ΔΡΟΡΎ. ῬΑΥΪΒΙ ΠΌΤ 1811: πλήϑη τε καὶ ἀτοπίαι ἜΤ 
21 αὐτὰ Β: ταῦτα Τὸ 23 δέ ΨΊη4οΡὈ. 8ο, Ηεϊπθοτί: δή ΒΤ 27 ϑη- 
οἷον Β: ϑηρίον ὃνΤ 428 ἐπιτεϑυμμένον Β, 5684 με ροϑβῖ υ ἴῃ Υ85. 
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ΦΑΙ. Τοῦτο μὲν οὖν αὐτό. 
Σῷ. Νὴ τὴν Ἥραν, χαλή γε ἢ καταγωγή. ἢ τὲ γὰρ 

πλάτανος αὕτη μάλ᾽ ἀμφιλαφής τε χαὶ ὑψηλή, τοῦ τε 
ἄγνου τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσχιον πάγχαλον, χαὶ ἀχμὴν 
ἔχει τῆς ἄνϑης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν τύπον' 
ἢ τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη ὑπτὸ τῆς τιλατάνου ῥεῖ μάλα 
ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε 78 τῷ ποδὶ τεχμήρασϑαι᾽" Νυμφῶν 
τέ τινων χαὶ ᾿Ἰχελῴου ἱερὸν ἀττὸ τῶν χορῶν τε χαὶ ἀγαλ- 
μάτων ἔοιχεν εἶναι. εἰ δ᾽ αὖ βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τό- 
σου ὡς ἀγαπητὸν χαὶ σφόδρα ἡδύ" ϑερινόν τὲ χαὶ λιγυ- 
ρὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. σεάντων δὲ κομψότα- 
τὸν τὸ τῆς πόας, ὅτι ἐν ἠρέμα προσάντει ἱκανὴ πέφυχε 
χαταχλινέντι τὴν “χεφαλὴν παγχάλως ἔχειν. ὥστε ἄριστά 
σοι ἑξενάγηται, ὠ φίλε Φαῖδρε. 

ΦΑΙ. Σὺ δέ γε, ὦ ϑαυμάσιε, ἀτοπώτατός 5 φαίνει. 

ἀτεχνῶς γάρ, ὃ λέγεις, ξεναγουμένῳ τινὶ χαὶ οὐχ ἐπιχω- 
οίῳ ἔοιχας᾽" οὕτως ἐκ τοῦ ἄστεως οὔτ᾽ εἰς τὴν ὑπερορίαν 
ἀποδημεῖς, οὔτ᾽ ἔξω τείχους ἔμοιγε δοχεῖς τὸ παράπαν 
ἐξιέναι. 

Σώ.. Συγγίγνωσχὲ κὺ ὦ ἄριστε. φιλομαϑὴς γάρ εἰμι" 

τὰ μὲν οὖν χωρία χαὶ τὰ δένδρα οὐδέν μ ἐϑέλει διδα- 
σχειν, οἱ δ᾽ ἐν τῷ ἄστει ἄνϑρωτπτοι. σὺ μέντοι δοχεῖς μοι 
τῆς ἐξόδου τὸ φάρμιαχον. ηὑρηχέναι. ὥσπερ γὰρ οἱ τὰ 
πεινῶντα ϑρέμματα ϑαλλὸν ἢ τινα χαρττὸν προσείοντες 
ἄγουσιν, σὺ ἐμοὶ λόγους οὕτω προτείνων ἐν βιβλίοις τήν 
τε ᾿“ττιχὴν φαίνει περιάξειν ἅτεασαν χαὶ ὅττοι ἂν ἄλλοσε 
βούλῃ. νῦν οὖν ἔν τῷ σαρόντι δεῦρ᾽ ἀφικόμενος ἐγὼ μέν 
μοι δοχῶ χαταχείσεσϑαι, σὺ δ᾽ ἐν δττοίῳ σχήμιατι οἴει 
ὁᾷστα ἀναγνώσεσϑαι, τοῦτο ἑλόμενος ἀναγίγνωσχε. 

2 γὴ --- 3 ὑινηλή Ἡετπιορ. περὶ ἰδεῶν ΤΙ 4 (11131τ5 ΝΥ͵Α1Ζ ΤΙ 358 ϑρβηρε)) 
[2 ἥ τε --- 4 πάγκαλον 5. ν. ἄγνος ΑΕ]. Τιοηνϑῖαβ 6 ΒΟ υνασίζ, οἷ. ϑιιϊάδϑ τό 
ΒεκΚΚετ | 6 ἥ --- 7 τεχμήρασϑαι Ατϊϑίαεπεῖ. τ, 3 Ρ. τ4 Βοϊδξβοπδάς 

4 καὶ (απία ἀκμὴν) ΒΟΥ 51: καὶ ὡς ΒΤ, καὶ οὕτως Ἡεϊπαοτγί, καὶ 
ἑκανῶς ΔΝ ΊΗΟΙΚΕΙΠΊΔ ΠΗ, καί πως Μαανὶρ δάνους. 397 7 ὥστε γε ἘΤ: 
ὥς γε Ατϑίδεποίι τὸ ἡδύ Τ, ἴῃ τηδύρ. γεοθηβ Ὁ; ἤδη Β[τε ΒΤ: τέ 
τι Βίθρῃδηιϑ, οἵ. Ηετι] οἴῃ ΕἸεοΙκείβ. 78. 1874 Ρ. 2190 ΙΙτῷΊ, 
ΥΘΟΘΩΒ5 θ: τὸ ΒΒ 12 ἡρέμαι Τ [ προσάντει ΤΌ: προσαντε ΒΒ 13 κα- 
τακλινέντει ΒΤ: κατακλίναντι ταοδη5 Ὁ 15 σὺ τοσδηβ {: οὐ ΒΤ 
18 ἀποδημεῖς ὌΤ: : ἀποδημεῖν Η!γβοπῖρ 21 μὐ ἐθέλει ΤΊ μεϑέλει Β 
22 σὺ {: οὐ Β, οὐ ΤΊ δοκεῖς Ὑτδοχεῦ ΒΒ ἐς 21 τῆς ΒΒ της ἐμῆθ 
24 προσείοντες τ: προσιόντες ΒΤ 27 οὖν Β: δ᾽ οὖ Τ᾽ 28 κατα- 
κείσεσϑαι ΤΊ κατακεισϑαι Β, κατακεῖσϑαι Ὁ 
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ΦΑΙ. Ἄχουε δή. 
Περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, χαὶ ὡς 

γομέξω συμφέρειν ἡμῖν γενομένων τούτων ἀχήχοας" ἀξιῶ 
δὲ μὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτε οὐχ ἐραστὴς 
ὧν σου τυγχάνω. ὡς ἐχείνοις μὲν τότε μεταμέλει ὧν ἂν 
εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιϑυμίας παύσωνται" τοῖς 
δὲ οὐχ ἔστι χρόνος, ἐν ᾧ μιεταγνῶναι προσήκει. οὐ γὰρ 
ὑπ ἀνάγχης ἀλλ ἑκόντες, ὡς ἂν ἄριστα “περὶ τῶν οἰχείων 
βουλεύσαιντο, πρὸς τὴν δύναμιν τὴν αὑτῶν εὑ ποιοῦσιν. 
ἔτι δὲ οἱ μὲν ἐρῶντες σχοποῦσιν ἅ τε χαχῶς διέϑεντο 
τῶν αὑτῶν διὰ τὸν ἔρωτα καὶ ἃ πεποιήχασιν εὖ, καὶ ὃν 
εἶχον πόνον προστιϑέντες ἡγοῦνται πάλαι τὴν ἀξίαν ἀτπτο- 
δεδωχέναι χάριν τοῖς ἐρωμένοις" τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὔτε 
τὴν τῶν οἰχείων ἀμέλειαν διὰ τοῦτο ἔστιν προφασίζε-- 
σϑαι, οὔτε τοὺς παρεληλυϑότας πόνους ὑπολογίζεσϑαι, 
οὔτε τὰς πρὸς τοὺς προσήχοντας διαφορὰς αἰτιάσασϑαι" 
ὥστε περιῃρημένων τοσούτων χαχῶν οὐδὲν ὑπολείπεται 
ἀλλ ἢ ποιεῖν προϑύμως, ὅ τι ἂν αὐτοῖς οἴωνται πράξαν- 
τὲς χαριεῖσϑαι. ἔτει δὲ εἰ διὰ τοῦτο ἄξιον τοὺς ἐρῶντας 
περὶ στολ λοῦ ποιεῖσϑαι, ὅτι τούτους μάλιστά φασιν φι- 
λεῖν ὧν ἂν ἐρῶσιν χαὶ ἐχ τῶν λόγων χαὶ ἐχ τῶν ἔργων 
τοῖς ἄλλοις ἀπεχϑανόμενοι τοῖς ἐρωμένοις χαρίζεσϑαι, 
ῥᾷδιον γνῶναι, εἶ ἁληϑῆ λέγουσιν, ὅτι ὅσων ἂν ὕστερον 
ἐρασϑῶσιν, ἐκείνους αὐτῶν περὶ πλείονος ποιήσονται, 
χαὶ δῆλον ὅτι, ἐὰν ἐκείνοις δοκῇ, χαὶ τούτους χαχῶς 
ποιήσουσιν. χαί τοι πῶς εἶχός ἔστιν τοιοῦτον πρᾶγμα 
προέσϑαι τοιαύτην ἔχοντι συμφοράν, ἣν οὐδ᾽ ἂν ἐπιχει- 
ρήσειεν οὐδεὶς ἔμπειρος ὧν ἀποτρέτπτειν; χαὶ γὰρ αὐτοὶ 
ὅμολ ἰογοῦσιν νοσεῖν μᾶλλον ἢ σωφρονεῖν, χαὶ εἰδέναι. ὅτι 
κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλ οὐ δύνασϑαι αὑτῶν κρατεῖν" ὥστε 
πῶς ἂν εὖ φρονήσαντες ταῦτα χαλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο 
περὶ ὧν οὕτω διαχείμενοι βεβούλευνται; χαὶ μὲν δὴ εἶ 

3 γενομένων τούτων Β: τούτων γενομένων Τ΄ 4 ἐραστὴς ὦν Τ, 
ἐραστὴ σῶν 1() κ μεταμέλει ὧν Τὶ μεταμελειῶν Β 6 παύσωνται 
Τ, 564 αε 6χ δ ῃθηα, 9 αὐτῶν ΒΤ τ6 αἰτιάσασϑαι ΒΤ: ἀεϊανῖ 
ἴῃ τεχία Βδάμαπι, ἐπαιτιᾶσϑαι 5οτρ5ῖῖ 146 1Ὲ ΡΓαθί. Ν, αἰτιᾶσϑαι 
ζοθεΐ πον. ἰεοῖ. ὅ39 19 τοὺς ΤΌ: τοῦΒ 421 καὶ (ροδί ἐρῶσιν) 
Β: καὶ ἕτοιμοί εἶσι καὶ Τ, ἴῃ τηᾶῦρ. Ὁ 23 ὅτι ὅσων Τ: ὁπόσον Β, οἵ 
γ᾽ ὅσων Ἠεττηδπη 24 ποιήσονται Β: ποιήσωνται Τ' 322 οὕτω 
ΤΕοΘὴ5 Ὁ: οὗτοι ΒΤ | βεβούλευνται Ἠεϊπάοτῇ: βούλονται ΒΊ', δάἀάυ- 
Ῥιίανι ΒδάΠδμη), βουλεύονται ΒΘ ΡΏΔηιΙ5 
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μὲν ἐχ τῶν ἐρώντων τὸν βέλτιστον αἱροῖο, ἐξ ὀλίγων ἄν 
σοι ἡ ἔχλεξις εἴη" εἰ δ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων τὸν σαυτῷ ἐπιτη- 
δειότατον, ἐκ πολλῶν" ὥστε πολὺ πλείων ἐλτεὶς ἐν τοῖς 
πολλοῖς ὄντα τυχεῖν τὸν ἄξιον τῆς σῆς φιλίας. Εἰ τοίνυν 
τὸν νόμον τὸν καϑεστηχότα δέδοιχας, μὴ πυϑομένων τῶν 
ἀνϑρώπων ὄνειδός σοι γένηται, εἰχός ἐστι τοὺς μὲν ἐρῶν- 
τας, οὕτως ἂν οἰομένους καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ζηλοῦσϑαι 
ὥσττερ αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν, ἐπαρϑῆναι τῷ ἔχειν καὶ φιλο- 
τιμουμένους ἐπιδείχνυσϑαι πρὸς ἅπαντας, ὅτε οὐκ ἄλλως 
αὑτοῖς τεεπτόνηται" τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας, κρείττους αὑτῶν 
ὄντας, τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἃν- 

ϑρώπων αἱρεῖσθαι. ἔτε δὲ τοὺς μὲν ἐρῶντας πολλοὺς 
ἀνάγχη πυϑέσϑαι καὶ ἰδεῖν, ἀκολουϑοῦντας τοῖς ἐρωμέ- 
γοις καὶ ἔργον τοῦτο ποιουμένους, ὥστε ὅταν ὀφϑῶσι 
διαλεγόμενοι ἀλλήλοις, τότε αὐτοὺς οἴονται ἢ γεγενημέ- 
γης ἢ μελλούσης ἔσεσϑαι τῆς ἐπιϑυμίας συνεῖναι" τοὺς 
δὲ μὴ ἐρῶντας οὐδ᾽ αἰτιᾶσϑαι διὰ τὴν συνουσίαν ἐπιιχει-- 
ροῦσιν, εἰδότες ὅτε ἀναγχαῖόν ἐστιν ἢ διὰ φιλίαν τῳ δια- 
λέγεσϑαι ἢ δὲ ἄλλην τινὰ ἡδονήν. χαὶ μὲν δὴ εἴ σοι 
δέος παρέστηκεν ἡγουμένῳ χαλετὸν εἶναι φιλίαν συμμέ- 
γειν, χαὶ ἄλλῳ μὲν τρόπῳ διαφορᾶς γενομένης κοινὴν 
ἂν" ἀμφοτέροις καταστῆναι τὴν συμφοράν, προεμένου 
δέ σου ἃ περὶ πλείστου ποιεῖ μεγάλην δὴ σοὶ βλάβην ἂν 
γενέσϑαι, εἰχότως δὴ τοὺς ἐρῶντας μᾶλλον ἂν φοβοῖο" 
χεολλὰ γὰρ αὐτούς ἐστι τὰ λυποῦντα, καὶ πάντ᾽ ἐπὶ τῇ 
αὑτῶν βλάβη νομίζουσι γίγνεσϑαι. διότεερ χαὶ τὰς πρὸς 
τοὺς ἄλλους τῶν ἐρωμένων συνουσίας ἀττοτρέπουσιν, φο- 
βούμενοι τοὺς μὲν οὐσίαν ἐχτημένους, μὴ χργίμασιν αὖ- 
τοὺς ὑπερβάλωνται, τοὺς δὲ πετταιδευμένους, μὴ συνέσει 
χρείττους γένωνται" τῶν δὲ ἄλλο τι κεχτημένων ἀγαϑὸν 
τὴν δύναμιν ἕχάστου φυλάττονται. πείσαντες μὲν οὖν 

Ι αἱροῖο Τ' αἱροῖτο Β 8 τῷ ἔχειν ΒαάΠδη,: τῷ λέγειν ΒΤ, τῷ 
λέγειν ἱ, ΘοΒ] ΘΙ θυτηδοἤοσ, τὸ λέγειν Ὁ), Βαϊζίπηδηη, τε λέγειν ἴῃ τηᾶΥρ. 
Τιαυτοηΐ. 2759, τούτῳ λέγειν Ἡεϊηδοτί, τοῦτο λέγειν ΒΟΘΟΚΗ 76Π. 
Γλιογδίαγζ. “808 ἢ. 177 Ὁ. 185, λέγειν οἸτη Αϑβέ, καὶ λέγειν ἈΡΟΡΥ. 
Μδγοϊδηυπ) 189, ῬΙΟΡανὶ ροβίθα Αβί, ὥστε λέγειν ΝΝΊΠΟΚΕΙ πη  Πη 
9 οὐκ ἄλλως Τ: οὐ καλῶς Β 1ο αὐτῶν ΒΤ 11 ἀντὲ Τ: ἂν Β 
18 τῳ Ὀΐ: τῷ ΒΤ 22 ἂν ἀμφοτέροις ΗϊγΞΟΠῖρ: ἀμφοτέροις ΒΤ 
23 δὴ 5οΥρϑβὶ; ἂν ΒΤ | ἂν γενέσϑαι Β: γενέσϑαι Τ 24 δὴ 5οΙρ51: 
ἂν ΒΤ | μᾶλλον ἂν Β: μᾶλλον 476 αὑτῶν Τ: αὐτῶν Β, αὐτῶν Ὁ 
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ἀτιεχϑέσϑαί σε τούτοις εἰς ἐρημίαν φίλων χαϑιστᾶσιν, 
ἐὰν δὲ τὸ σεαυτοῦ σχοπῶν ἄμεινον ἐχείνων φρονῇς, ἥξεις 
αὐτοῖς εἰς διαφοράν" ὅσοι δὲ μὲ ἐρῶντες ἔτυχον, ἀλλὰ 
δὲ ἀρετὴν ἔπραξαν ὧν ἐδέοντο, οὐχ ἂν τοῖς συνοῦσι 
φϑονοῖεν, ἀλλὰ τοὺς μὴ ἐϑέλοντας μισοῖεν, ἡγούμενοι σ᾽ 
ὑπ ἐχείνων μὲν ὑπερορᾶσϑαι, ὑττὸ τῶν συνόντων δὲ 

Ἴ ἐν “ ν ῃ 2 ι ; Ὁ 
ὠφελεῖσθαι, ὡστε πολὺ πλείων ἑλπὶς φιλίαν αὑτοῖς ἐχ 
τοῦ πράγματος ἢ ἔχϑραν γενήσεσϑαι. Καὶ μὲν δὲ τῶν 
μὲν ἐρώντων πολλοὶ πρότερον τοῦ σώματος ἐπεϑύμησαν 
ἢ τὸν τρόπον ἔγνωσαν χαὶ τῶν ἄλλων οἰχείων ἔμπειροι 
ἐγένοντο, ὥστε ἄδηλον εἰ ἔτι βουλήσονται φίλοι εἶναι, 
ἐπειδὰν τῆς ἐπιϑυμίας παύσωνται" τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν, 
οἱ χαὶ τρότερον ἀλλήλοις φίλοι ὄντες ταῦτα ἔπραξαν, 
οὐχ ἐξ ὧν ἂν εὖ πάϑωσιν ταῦτα εἰχὸς ἐλάττω τὴν φιλίαν 
αὐτοῖς ποιῆσαι, ἀλλὰ ταῦτα μνημεῖα χαταλειφϑῆναι τῶν 
μελλόντων ἔσεσθαι. χαὶ μὲν δὴ βελτίονέ σοι προσήχει 
γενέσϑαι ἐμοὶ τεειϑομένῳ ἢ ἐραστῇ. ἐχεῖνοι μὲν γὰρ καὶ 
παρὰ τὸ βέλτιστον τά τε λεγόμενα χαὶ τὰ πραττόμενα 
ἐπαινοῦσιν, τὰ μὲν δεδιότες μὴ ἀπέχϑωνται, τὰ δὲ καὶ 
αὐτοὶ χεῖρον διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν γιγνώσχοντες. τοιαῦτα 
γὰρ ὃ ἔρως ἐπιδείχνυται" δυστυχοῦντας μέν, ἃ μὴ λύπην 
τοῖς ἄλλοις τταρέχει, ἀνιαρὰ ποιεῖ νομίζειν" εὐτυχοῦντας 
δὲ χαὶ τὰ μὴ ἡδονῆς ἄξια τταρ᾽ ἐχείνων ἐπαίνου ἀναγχάζει 
τυγχάνειν. ὥστε πολὺ μᾶλλον ἐλεεῖν τοὺς ἐρωμένους ἢ 
ζηλοῦν αὐτοὺς προσήχει. ξὰν δ᾽ ἐμοὶ πεέϑῃ, πρῶτον μὲν 
οὐ τὴν παροῦσαν ἡδονὴν ϑεραττεύων συνέσομαέ σοι, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν μέλλουσαν ὠφελίαν ἔσεσϑαι, οὐχ ὑπ ἔρωτος 
ἡττώμενος, ἀλλ᾿ ἐμαυτοῦ χρατῶν, οὐδὲ διὰ σμιχρὰ ἰσχυ-- 
ρὰν ἔχϑραν ἀναιρούμενος, ἀλλὰ διὰ μεγάλα βραδέως δλέ- 
γην ὀργὴν ττοιούμενος, τῶν μὲν ἀχουσίων συγγνώμην ἔχων, 
τὰ δὲ ἑχούσια πειρώμενος ἀποτρέπειν" ταῦτα γάρ ἔστι 

τό καὶ --- 25 προσήκει 51οὉ. βοτΊ]ερ. 64, 30 

1 ἀπεχϑέσϑαι 5.ΑἸ]Όαπηγ: ἀπέχϑεσϑαί τὶ [Δ 1ΠοΥ ΒΎ (ἀπέχεσϑαέ 
σε τούτων 6ΘΧ Θπιθηά. ἀΡΟΡΤΑΡ Δ) 2 ἐὰν Β: ἀν Τ' [ σεαυτοῦ Β: 
σαὐτοῦ Τ καὶ ἡγούμενοι σ᾽ αιςσΐογα Ηοϊπάοτῆο 50 1051: ἡγούμενοι ᾿ΞᾺΝ 
8 γενήσεσϑαι Β: γενέσθαι Τ ΓΙ εἰ ἔτι Ηδίτηδηη: αὐτοῖς εἰ ἔτει Β, 
εἰ ἔτι αὐτοῖς Τ] βουλήσονται Β: τότε βουλήσονται Τ' 15 μνημεῖα 
ΒΤ: σημεῖα Ἡφϊπάογ τό βελτίονί Ὁ: βελτίο] ἑ Β Ὧι: ἐπιδείκνυται 
ΒΤ: ἀποδείκνυσι Βαάαη) 24 τοὺς ἐρωμένους ὈΤΊΤηδ, ΤηΔητ ΔΡΟΡΥ. 
Ε: τοῖς ἐρωμένοις ΒΤ, σοάθδχ Α ϑιοθβεὶ, 4εἸ]ενῖξ Αϑί, τοῦ ἐρωμένου 
Βαάμαπὶ 25 αὐτοὺς Β, ϑίοβαειι5: αὐτοῖς Τ | δ᾽ ἐμοὶ πο Ἐ: δέ 
μοι ΒΤ 

ΙΟ 

ἐξ 

20 

25 



294 ΦΑΙ͂ΔΡΟΣ. 9 

φιλέας πολὺν χρόνον ἐσομένης τεχμήρια. εἰ δ᾽ ἄρα σοι 
τοῦτο παρέστηκεν, ὡς οὐχ οἷόν τε ἰσχυρὰν φιλίαν γενέ- 
σϑαι, ἐὰν μή τις ἐρῶν τυγχάνῃ, ἐνθυμεῖσθαι χρή, ὅτι 

οὔτ᾽ ἂν τοὺς ὑεῖς περὶ πολλοῦ ἐποιούμεθα οὔτ᾽ ἂν τοὺς Ὁ 
5 πατέρας χαὶ τὰς μητέρας, οὔτ᾽ ἂν τειστοὺς φίλους ἐχεχτή- 

μιἰεϑα, οἱ οὐχ ἐξ ἐπιϑυμίας τοιαύτης γεγόνασιν ἀλλ᾽ ἐξ 
ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων. Ἔτι δὲ εἰ χρὴ τοῖς δεομένοις 
μάλιστα χαρίξεσϑαι, σροσήκχει χαὶ τῶν ἄλλων μὴ τοὺς 
βελτίστους ἀλλὰ τοὺς ἁπορωτάτους εὖ ποιεῖν" μεγίστων 

1ὸ γὰρ ἀτιαλλαγέντες χαχῶν πλείστην χάριν αὐτοῖς εἴσονται. 
καὶ μὲν δὴ καὶ ἐν ταῖς ἰδίαις δαττάναις οὐ τοὺς φίλους Ἐ 
ἄξιον παραχαλεῖν, ἀλλὰ τοὺς προσαιτοῦντας καὶ τοὺς 
δεοιιένους πλησμονῆς" ἐχεῖνοι γὰρ χαὶ ἀγαπήσουσιν καὶ 
ἀχολουϑήσουσιν χαὶ ἐπὶ τὰς ϑύρας Υξουσιν καὶ μάλιστα (.-579) 

15 ἡσϑήσονται χαὶ οὐκ ἐλαχίστην χάριν εἴσονται καὶ πολλὰ 
ἀγαϑὰ αὐτοῖς εὔξονται. ἀλλ᾿ ἴσως τιροσήχει οὐ τοῖς σφό- 

((ττοα) ὅρα δεομένοις χαρίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς μάλιστα ἀποδοῦναι 
χάριν δυναμένοις" οὐδὲ τοῖς προσαιτοῦσι μόνον, ἀλλὰ τοῖς 
τοῦ πράγματος ἀξίοις" οὐδὲ ὅσοι τῆς σῆς ὥρας ἀπολαύ- 284 

20 σονται, ἀλλ᾽ οἵ τινες τερεσβυτέρῳ γενομένῳ τῶν σφετέρων 
ἀγαϑῶν μεταδώσουσιν" οὐδὲ οἱὲ διατεραξάμενοι πρὸς τοὺς 
ἄλλους φιλοτιμήσονται, ἀλλ᾽ οἵ τινες αἰσχυνόμενοι τιρὸς 
ἅτταντας σιωττήσονται" οὐδὲ τοῖς ὀλίγον χρόνον σπουδά- 
ζουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὁμοίως διὰ παντὸς τοῦ βίου φίλοις 

25 ἐσομένοις" οὐδὲ οἵ τινες παυόμενοι τῆς ἐπτιϑυμίας ἔχϑρας 
πρόφασιν ξητήσουσιν, ἀλλ᾽ οἱ παυσαμένοις τῆς ὥρας τότε Β 
τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξονται. σὺ οὖν τῶν τε εἰρημένων 
μέμνησο, καὶ ἐχεῖνο ἐνθυμοῦ, ὅτι τοὺς μὲν ἐρῶντας οἵ 
φίλοι νουϑετοῦσιν ὡς ὄντος χαχοῦ τοῦ ἐπιτηδεύματος, 

30 τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὐδεὶς ττώποτε τῶν οἰχείων ἐμέμιψατο 
ὡς διὰ τοῦτο χαχῶς βουλευομένοις ττερὶ ἑαυτῶν. 

8 καὶ τῶν ἄλλων ΑἸάϊπα: καὶ τοῖς ἄλλοις ΒΤ, κἀν τοῖς ἄλλοις 
Βδάμαπι) τὶ μὲν Δαθαν ΒΕΚΙΚΕΙ 18 προσαιτοῦσι ΑΞἰ: προσε- 
ρῶσι Β, ἐρῶσι Τ, οἴ. 14,9. 20 γενομένῳ ΤΌ: γενόμενοι Β 23 σπου- 
δάζουσιν ΒΤ; δῇ σπουδαίοισιν ὃ (σπουδάσουσιν ϑίΕΡῇδηι5) 26 παυ- 
σαμένοις ΔΝ ΊΠΟΪΚΕΙ Δ Π: παυσάμενοι ΒΤ, παυομένης ΤιΔΌΓ. 2643, 
παυσαμένης (1829) Αϑὲ σογηηδηΐ. 282, παυσαμένῳ Ἠεϊηάοτῇ, παυ- 
σαμένου ἃ. Ἠδιτηδπη, πασάμενοι ΟἸΪτὴ (1810) Αϑβί, ἐπαυράμενοι 
ΒΟΕΟΚΉ. [Θη. Γ1τογαΐαγΖ, τ8ο8 Ὁ. 177 Ρ. 185; γευσάμενοι ]δςοθ5 δὰ 
ΑΟΠΠ]. Ταῖ. 594 (οὐδὲ οἵτινες παυομένῳ τῆς ὥρας --- ἀλλ οὗ παυσά- 
μενοι τῆς ἐπιϑυμίας Α5ὲ ὕρετδ. (1817) Ρ. 201) 27 αὐτῶν Β( Τ 
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Ἴσως ἂν οὖν ἂν ἔροιό με, εἰ ἅπασίν σοι παραινῶ 

τοῖς μὴ ἐρῶσιν χαρίζεσθαι" ἐγὼ μὲν οἶμαι οὐδ᾽ ἂν τὸν 
ἐρῶντα πρὸς ἅπαντάς σε χελεύειν τοὺς ἐρῶντας ταύτην 
ἔχειν τὴν διάνοιαν. οὔτε γὰρ τῷ λαμβάνοντι χάριτος ἴσης 
ἄξιον, οὔτε σοὶ βουλομένῳ τοὺς ἄλλους λανϑάνειν ὁμοίως 
δυνατόν" δεῖ δὲ βλάβην μὲν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδεμίαν, ὠφελέαν 
δὲ ἀμφοῖν γίγνεσϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν ἱκανά μοι νομίζω τὰ 
εἰρημένα" εἰ δ᾽ ἔτι, τι" σὺ ποϑεῖς, ἡγούμενος παραλελεῖ- 
φϑαι, ἐρώτα. 

Τί σοι φαίνεται, ὦ Σώχρατες, ὃ λόγος; οὐχ ὑπερφυῶς 
τά τε ἄλλα χαὶ τοῖς ὀνόμασιν. εἰρῆσϑαι; 

ΣΙ, “Ἰαιμονίως μὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε, ὥστε με ἐχτελαγῆ- 
γαι. χαὶ τοῦτο ἐγὼ ἔπαϑον διὰ σέ, ὦ Φαῖδρε, πρὸς σὲ 
ἀττοβλέπων, ὅτι ἐμοὶ ἐδόχεις γάνυσϑαι ὑπὸ τοῦ λόγου 
μεταξὺ ἀναγιγνώσχων. ἡγούμενος γὰρ σὲ μᾶλλον ἢ ἐμὲ 
ἐπαΐειν περὶ τῶν τοιούτων σοὶ εἱπόμην, καὶ ἑπόμενος 
συνεβάχχευσα μετὰ σοῦ τῆς ϑείας χεφαλῆς. 

ΦΑΙ. Εἶεν" οὕτω δεῖ τεαίζειν. : 
ΣΩ, Ζοχῶ γάρ σοι παίζειν χαὶ οὐχὶ ἐσπουδακέναι; 
ΦΑΙ. Μηδαμῶς, ὠ Σώχρατες, ἀλλ ὡς ἀληϑῶς εἰπὲ 

πρὸς Διὸς φιλίου, οἴει ἂν τινα ἔχειν εἰπεῖν ἄλλον τῶν 
Ἑλλήνων ἕτερα τούτων μείζω χαὶ πλείω περὶ τοῦ αὐτοῦ 
πραγματος; 

ΣΩ, Τί δέ; χαὶ ταύτῃ δεῖ ὑπ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ τὸν 
λόγον ἑπαινεϑῆναι, ὡς τὰ δέοντα εἰρηχότος τοῦ ποιητοῦ, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐχείνῃ μόνον, ὅτε σαφῆ καὶ στρογγύλα, καὶ ἄχρι- 

26 ΡῬΙαΐδσοῃ. ἄς τεοῖα δυάίεπαϊ ταῖ. 458 Ι ς4 Ὀῦδπεν χαὶ γὰρ ὃ Πλάτων 
τὸν Λυσίου λόγον οὔτε κατὰ τὴν εὕρεσιν ἐπαινῶν καὶ τῆς ἀταξίας αἰτιώ- 
μενος ὅμως αὐτοῦ τὴν ἀπαγγελίαν ἐπαινεῖ χαὶ ὅτι τῶν ὀνομάτων 
σαφῶς καὶ σερογγύλως ἕκαστον ἀποτετόρνευται  Ἠεττηῖας Αϑβξε 
79 διὰ δὲ τὸ εἰπεῖν σαφῆ καὶ στρογγύλα καὶ ἀποτετορνευμένα δηλοῖ 
Ὁ»... ἣν 

ι ἂν οὖν Τ: μὲν οὖν Β, μὲν οὖν ἂν Δρορτ. ΝΊπ4ο. 89. 2 μὲν 
ΒοιδΣ Τ' 4τῷ Τ: τῷ λόγῳ Β, τῷ γ᾽ οὕτω Βαάπδῃ), τῷ πολλοστῷ 
Μδαν!ὶρ δἄνεγϑβ. 1 398 | ἴσης Τὶ; οεσης (5]ΪΠ) Β 6 δεῖ Τ: αἰεὶ Β |, ἀπ᾽ 
ἘΡΡ 8 δ᾽ ἔτε τι ἩἨεϊηάοτῇ δὰ Τηβδείεί. (1805) Ρ. 428: δέ τε 
ΒΤ | σὺ ποϑεῖς ΔΡοΟΡΥ. Ματγοϊδηυτη 189: σὺ ὑποϑῆς Β, σὺ ὕποϑεις 
Ί, σὺ ἐπιποϑεῖς Αϑὲ 9 ἐρώτα Τ: ἔρωτα Β 14 ἐδόκεις ΤΌ: δοκεῖς Β. 
18 δεῖ 5ΞοΥρ5ὶ: δὴ Β, δὴ δοκεῖ Τ 22 τούτων μείζω Β: μείζω τού- 
των Τ 26 ἐκείνη Β Ϊ σαφῆ καὶ στρογγύλα καὶ ἀκριβῶς ΒΤ: σαφῆ 
καὶ στρογγύλα δὐεοΐοτα Ηεϊπάοτῆο Αϑβί, δἱ οἵ, νδῇϊθη Ζε βοῦν. ἔ, 
ὄϑίοθυσ. αυπηηη. Χ ΧΙ (1872) 501, καὶ ἀκριβῶς οτία556 ποη Ἰασαγαπηΐ 
ΡΙαίατοῆι5 εἰ Ηθυπηῖδαϑ, καὶ δηΐς ἀκριβῶς ἀεϊενι Βαάπδηι ργαθῖς 
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βῶς ἕχαστα τῶν ὀνομάτων ἀποτετόρνευται; εἰ γὰρ δεῖ, 
συγχωρητέον χάριν σήν, ἐπεὶ ἐμέ γε ἔλαϑεν ὑπὸ τῆς ἐμῆς 
οὐδενίας. τῷ γὰρ δητορικῷ αὐτοῦ μόνῳ τὸν νοῦν προσεῖς- 
χον, τοῦτο 'δὲ οὐδὲ αὐτὸν ᾧμην “υσίαν οἴεσϑαι ἱκανὸν 
εἶναι. καὶ οὖν μοι ἔδοξεν, ωὠ Φαῖδρε, εἰ μή τι σὺ ἄλλο 
λέγεις, δὶς καὶ τρὶς τὰ αὐτὰ εἰρηκέναι, ὡς οὐ ττάνυ εὗττο- 
ρῶν τοῦ πολλὰ λέγειν τεερὶ τοῦ αὐτοῦ, ἢ ἴσως οὐδὲν αὐτῷ 
μέλον τοῦ τοιούτου" χαὶ ἐφαίνετο δή μοι νξανιεύεσϑαι 
ἐπιδεικνύμενος, ὡς οἷός τε ὧν ταὐτὰ ἑτέρως τε καὶ ἕτέ- 
ρως λέγων ἀμφοτέρως εἰπεῖν ἄριστα. 

ΦΑΙ. Οὐδὲν λέγεις, ὦ Σώχρατες" αὐτὸ γὰρ τοῦτο χαὶ 
μάλιστα ὃ “λόγος ἔχει. τῶν γὰρ ἐνόντων ἀξίων ῥηθῆναι 
ἐν τῷ πράγματι οὐδὲν παραλέλοισεεν, ὥστε παρὰ τὰ 
ἐχείνῳ εἰρημένα μηδέν᾽ ἂν ποτὲ δύνασϑαι εἰπεῖν ἄλλα 
πλείω καὶ τιλείονος ἄξια. 

ΣΩῷ. Τοῦτο ἐγώ σοι οὐχέτι οἷός τ᾽ ἔσομαι πιϑέσϑαι. 
παλαιοὶ γὰρ καὶ σοφοὶ ἄνδρες τε χαὶ γυναῖχες ττερὶ αὖ- 
τῶν ἐἰρηχότες χαὶ γεγραφότες ἐξελέγξουσέ με, ἐάν σοι 
χαριζόμενος συγχωρῶ. 

ΦΑΙ. Τίνες οὗτοι; χαὶ ποῦ σὺ βελτίω τούτων ἀχή- 

χοας; 
ΣΩ. Νῦν μὲν οὕτως οὐκ ἔχω εἰπεῖν" δῆλον δὲ ὅτι 

τινῶν ἀχήκοα, ἢ σου Σαπφοῦς τῆς καλῆς ἢ 4ν 'ἀχρέοντος 
τοῦ σοφοῦ ἢ καὶ συγγραφέων τινῶν. πόϑεν δὴ τεχμαιρό- 
μενος λέγω; πλῆρές πως, ὠ δαιμόνιε, τὸ στῆϑος ἔχων 

αἰσϑάνομαι παρὰ ταῦτα ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω. 
ὅτι μὲν οὖν παρά γε ἐμαυτοῦ οὐδὲν αὐτῶν ἐννενόηχα, εὺ 
οἶδα, συνειδὼς ἐμαυτῷ ἀμαϑίαν᾽" λείσεξται δή, οἶμαι, ἐξ 
ἀλλοτρίων ποϑὲν ναμάτων διὰ τῆς ἀχοῆς γδπληρῶσϑαί 
με δίκην ἀγγείου" ὑπὸ δὲ νωϑείας αὖ χαὶ αὐτὸ τοῦτο 
ἐπιλέλησμαι, ὃ ὅπως τὲ καὶ ὧν τινων ἤκουσα. 

ΦΑΙ. ζ4λλ᾽, ὦ γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηχας. σὺ γὰρ 

τ Ῥχίβοϊδῃ. ἰπβί. ΧΙ 305 11 3γ6 Ηστίζ ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ, συγχωρητέον 
χάφιν σήν 

1 ἀποτετόρνευται Β: ἀποτετόρνωται Τ, ἀποτετορνευμένα 1Ώ 
ἰαχί Βδαἤβηη 4 οἴεσϑαι ΒΤ: ον (ν61 ἂν οἴεσϑαι) 
δαςίογε Ηεϊπάογῆο Αβί (ἂν ῴαην ὙΠΟΙΏΡΒΟΏ) 5 εἶναι. καὶ οὖν 
Ἠδιτηδηῃ: εἶναι δικαιοῦν Β, εἶναι δίκαιον οὖν Ἴ, εἶναι. καὶ δὴ οὖν 
Βίθρμδημϑβ, εἶναι" καὶ δὴ καὶ οὐν Ἡεϊηάοτῇ 6 λέγεις ΤΊ: λέγῃς Β 
9 ταὐτὰ Ἡδπαοτί: ταῦτα ΒΤ 12 ἀξίων Μαάν!ρ Δάνε 5. 1.298: 
ἀξίως ΒΤ 14 μηδέν ἂν ΑἸάϊηα; μηδένα ΒΤ, μηδ᾽ ἃ» ἴῃ τηδῖρ, ἴ 
16 τ᾿ Β: γε ΤΊ πιϑέσϑαι Β: πείϑεσϑαι Τ᾽ 24 δὴ ΒΤ: δὲ Ηεϊηάοτῇ 

290 
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ἐμοὶ ὧν τινων μὲν χαὶ ὅπως ἤχουσας, μηδ᾽ ἂν χελεύω 
εἴπῃς, τοῦτο δὲ αὐτὸ ὃ λέγεις ποίησον" τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ 
βελτίω τε χαὶ μὴ ἐλάττω ἕτερα ἐττιχείρει εἰτεεῖν, τούτων 
ἀπεχόμενος. χαί σοι ἐγώ, ὥσπερ οἱ ἐννέα ἄρχοντες, ὕστι- 
σχνοῦμαι χρυσῆν εἰχόνα ἰσομέτρητον εἰς Δελφοὺς ἀναϑή- τ 

Ε σειν, οὐ μόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ χαὶ σήν. 
(Ε 228) 5Ξο ϑέλεονοξ εἶ χαὶ ὡς ἀληϑῶς χρυσοῦς, ὦ Φαῖδρε, 

εἴ με οἴει λέγειν ὡς “Μυσίας τοῦ παντὸς ὑμάρτηχεν, χαὶ 
οἷόν τε δὴ παρὰ πάντα ταῦτα ἄλλα εἰπεῖν" τοῦτο δὲ 
οἶμαι οὐδ᾽ ἂν τὸν φαυλότατον παϑεῖν συγγραφέα. αὐτίχα το 
περὶ οὗ ὃ λόγος, τίνα οἴει λέγοντα ὡς χρὴ μὴ ἐρῶντι 

286 μᾶλλον ἢ ἐρῶντι χαρίζεσθαι, σπαρέντα τοῦ μὲν τὸ φρόνι- 
μον ἐγκωμιάζειν, τοῦ δὲ τὸ ἄφρον ψέγειν, ἄναγχαῖα γοῦν 
ὄντα, εἶτ᾽ ἀλλ᾽ ἄττα ἕξειν λέγειν; ἀλλ, οἶμαι, τὰ μὲν τοι- 
αὗτα ἑατέα χαὶ συγγνωστέα λέγοντι χαὶ τῶν μὲν τοιούτων 15 
οὐ τὴν εὕρεσιν ἀλλὰ τὴν διάϑεσιν ἐπαινετέον, τῶν δὲ μὴ 
ἀναγχαίων τε χαὶ χαλεπῶν εὑρεῖν πρὸς τῇ διαϑέσει χαὶ 
τὴν εὕρεσιν. 

ΦΑΙ. Συγχωρῶ ὸ λέγεις" μετρίως γὰρ μοι δοκεῖς εἰρη- 

χέναι. ποιήσω οὖν χαὶ ἐγὼ οὕτω" τὸ μὲν τὸν ἐρῶντα τοῦ 320 
Β μὴ ἐρῶντος μᾶλλον νοσεῖν δώσω σοι ὑποτέϑεσϑαι, τῶν 

δὲ λοιπτῶν ἕτερα τιλείω καὶ πλείονος ἄξια εἰττὼν τῶν 
“υσίου παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάϑημια σφυρήλατος ἐν 
Ὀλυμπίᾳ ἕσταϑι. 

ΣΩ. Ἑσπούδαχας, ὦ Φαῖδρε, ὅτι σου τῶν σιαιδιχῶν 25 
ἐπελαβόμην ἐρεσχηλῶν σε, χαὶ οἴει δή με ὡς ἀληϑῶς 
ἐπιχειρήσειν εἰπεῖν πταρὰ τὴν ἐχείνου σοφίαν ἕτερόν τι 
σποιχιλώτερον; 

ΦΑΙ. Περὶ μὲν τούτου, ὦ φίλε, εἰς τὰς δμοίας λαβὰς ( ττοῦ) 
ς ἐλήλυϑας. ῥητέον͵ μὲν γάρ σοι παντὸς μᾶλλον οὕτως ὅπως 39 

23 παρὰ --- 24 ἕσταϑι ῬΠΒοῖία 5. ν. Κυψελιδῶν 1.362 Νθετγ, ϑυϊᾶαϑβ 5. ν. 
Κυψελιδῶν 638 ΒεΚΚετ | 25 ἐσπούδακας --- 26 σὲ ῬΒοξῖι5 5. ν. παιδικά 11 44 
ΝΑΡεσ, ϑυϊάας 5. ν. παιδικά 8ο5 ΒΕΚΚΕεΥ, 5. ῃο]. δὰ Ῥασιπεπηϊά. τ27 Ὁ, Ξ9ῇοὶ. δά 
Ασίβίονβ. γέεβρ. τοζι 

3 ἕτερα ἐπιχείρει εἰπεῖν" 5ΟΥΡ51: ἑτέρᾳ ὑποσχέσει εἰπεῖν ΒΤ, 
ἕτερα ὑποσχόμε:' ος εἰπὲ Τ,6η12 δηϊτηδαᾶν. 311, ἕτερα ὑπόσχες εἰπεῖν 

ννεχ ἄς Ἰοζο τηδῖ 6.42; ΞΟΡἢ. Απεῖρ. 77, ἕτερα υ πόστηϑι εἰπεῖν 
ΘΔ Ραῦτη, ἕτερα ὑπόυχου εἰπεῖν (1829) Αϑί ςοτηπιθηΐ. 293, ἕτερα 
ὑποῦσχες ΒΔάΠδπη, ἐλάττω (ἕτερα Ἵ) εἶπον" (νΕ] εἰπε) Μαανὶβ δάνετβ. 
Ι 175. 9. πᾶντα ταῦτα Β: ταῦτα πάντα Τ' 14 εἰ ταλλᾶττα Β, εἰ 
τ᾿ ἀλλ᾿άττα Τ, εἶτ᾽ αλλάττα ἱ 22 εἰπὼν τῶν πἰ νιἀδία ΔΡΟΡΥ. Ἐ: 
εἰπόντος Β, εἰπὼν τῶν δὲ Τ, 56εἀ δὲ ἴῃ τοῦ τηιπΐαββϑα νἹἀδίαγ ἔ 
24 ἕσταϑι (ζοῦνε να΄. ἰδθεΐ. 197: στάϑητει ΒΤ, ἐστάϑη ῬΗοΙαΚ5 
30 ἐλήλυϑας Τ: ἐλήλυϑα Β 
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οἷός τε εἶ, ἵνα μὴ τὸ τῶν χωμῳδῶν φορτιχὸν πρᾶγμα 
ἀναγχαξώμεϑα ποιεῖν ἀνταποδιδόντες ἀλλήλοις [εὐλαβή- 
ϑητι] χαὶ μὴ βούλου μὲ ἀναγχάσαι λέγειν ἐχεῖνο τὸ εἰ 
ἐγώ, ὠ Σώκρατες, “Σωχράτη ἀγνοῶ, χαὶ ἐμαυτοῦ 
ἐπειλέλησμαι, καὶ ὅτι ἐπεϑύμει μὲν λέγειν, ἐϑρύ- 

πτετο δέ" ἀλλὰ διανοήϑητι ὅτι ἐντεῦϑεν οὐχ ἄπειμιν, 
πρὶν ἂν σὺ εἴπῃς ἃ ἔφησϑα ἕν τῷ στήϑει ἔχειν. ἐσμὲν 
δὲ μόνω ἐν ἐρημίᾳ, ἰσχυρότερος δ᾽ ἐγὼ χαὶ νεώτερος, ἐχ 
δὲ ἀτιάντων τούτων σύνες ὅ τοι λέγω, χαὶ μηδαμῶς 
πρὸς βίαν βουληϑῆς μᾶλλον ἢ ἑχὼν λέγειν. 

ΣΩ. “4“2.λλ, ὦ μαχάριε Φαῖδρε, γελοῖος ἔσομαι τιαρ᾽ 
ἀγαϑὸν ποιητὴν ἰδιώτης αὐτοσχεδιάζων περὶ τῶν αὐτῶν. 

ΦΛΙ. Οἶσϑ' ὡς ἔχει; παῦσαι πρός με χαλλωπιζόμε- 
γος᾽ σχεδὸν γὰρ ἔχω ὃ εἰπὼν ἀναγχάσω σε λέγειν. 

ΣΩ, “Μηδαμῶς τοίνυν εἴπης. 
ΦΑΙ. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ δὴ λέγω" ὃ δέ μοι λόγος ὃ ὅρχος 

ἔσται. ὄμνυμι γάρ σοι --- τίνα μέντοι, τίνα ϑεῶν; ἢ 
βούλει τὴν πλάτανον ταυτηνί; ἢ μήν, ἐάν μοι μὴ εἴπτης 
τὸν λόγον ἑναντίον αὑτῆς ταύτης, μηδέττοτέ σοι ἕτερον 
λόγον μηδένα μηδενὸς μήτε ἐγειδείξειν μήτε ἐξαγγελεῖν. 

ΣΏ. Βαβαί, ὦ “μιαρέ, ὡς εὑ ἀνηῦρες τὴν ἀνάγχην ἀνδρὶ 
φιλολόγῳ ποιεῖν ὃ ἂν χελεύῃς. 

ΦΑΙ. Τί δῆτα ἔχων στρέφει; 
Σῷ. Οὐδὲν ἔτι, ἐπειδὴ σύ γε ταῦτα ὁμώμοχας. πῶς 

γὰρ ἂν οἷός τ᾽ εἴην τοιαύτης ϑοίνης ἀπέχεσϑαι; 
ΦΑΙ. “Ζ6ἐγε δή. 
Σῷ. Οἶσϑ' οὖν ὡς ποιήσω; 
ΦΑΙ. Τοῦ πέρι; 
ΣΏ; Ἐγκαλυψάμενος ἐρῶ, ἵν ὃ τι τάχιστα διαδράμω 

τὸν λόγον, χαὶ μὴ βλέττων πρὸς σὲ ὑπ᾽ αἰσχύνης διαπο- 
ρῶμαι. 

ΦΑΙ. “ἐγε μόνον, τὰ δ᾽ ἄλλα ὅπως βούλει ποίει. 

9 Ῥιπάδγ. ἔγαρτη. ὩΥ. τοῦ Βεύρᾷκ ροξί. ἱγύ. 4 1 4.8 

1: ἵνα Β, (ζοβεῖ νάζ. Ἰεςΐ. 197: ἵνα δὲτΤ᾽ 42. ἀναγκαζώμεϑα Βί: 
πἀρωκαξόμεθα ΤΊ εὐλαβήϑητε ἀεϊενῖ ζορεῖ 6 διανοήϑητι Τ: 
διανοήϑητεΒ 8 μόνω Β: μόνω μὲν Τ΄ 9 ὃ τοι ΒΤ Μβϑῃοῃ. 123, 
29: ὃ σοι Ἠϊς ΒΤ, ὅτιν ζοβεί 10 βίαν Τ: βίας Β 17 τίνα --- 
τίνα ΔΡΟΡΥΆΡΠΑ: τινὰ --- τινὰ Β, τινὰ --- τινα Τ, τενὰ --- τίνα ἰ 
20 μηδὲνὸς μήτε ἐπιδείξειν μήτε τ: μηδενός τ᾽ ἐπαδοίξειν μήτε Β, 
μηδενὸς ἐπιδείξειν «ἀηδ᾽ Ηεγηδηη | ἐξαγγελεῖν τ: ἐξαγγέλλειν ΒΤ 
21 ἀνεῦρες Τὶ ἂν εὕρες Β 

Ε 
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Σῷ. γετε δή, ὦ Μοῦσαι, εἴτε δὲ ὠδῆς εἶδος λίγειαι, 
εἴτε διὰ γένος μουσιχὸν τὸ “ιγύων ταύτην ἔσχετ᾽ ἐπωνυ-: 
μίαν, ξύμ μοι λάβεσϑε τοῦ μύϑου, ὃν με ἀναγχαζει 
ὃ βέλτιστος οὑτοσὶ λέγειν, ἵνα ὃ ἑταῖρος αὑτοῦ, χαὶ τερό- 
τερον δοχῶν τούτῳ σοφὸς εἶναι, νῦν ἔτι μᾶλλον δόξῃ. --- 
Ἦν οὕτω δὴ παῖς, μᾶλλον δὲ μειρακέσχος, μάλα καλός" 
τούτῳ δὲ ἦσαν ἐρασταὶ πάνυ πολλοί. εἷς δέ τις αὐτῶν 
αἱμύλος ἣν, ὃς οὐδενὸς ἡ ἧττον ἐρῶν. ἐπεπείχει τὸν παῖδα 
ὡς οὐχ ἐρῴη" καί ποτε αὐτὸν αἰτῶν ἔττειϑεν τοῦτ᾽ αὐτό, 
ὡς μὴ ἐρῶντι πρὸ τοῦ ἐρῶντος δέοι χαρίζεσϑαι, ἔλεγέν 
τε ὧδε" 

Περὶ παντός, ὦ παῖ, μέα ἀρχὴ τοῖς μέλλουσι. καλῶς 

βουλεύεσθαι" εἰδέναι δεῖ σεερὶ οὗ ἂν ἢ ἡ βουλή, ἢ σταγ- 
τὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγχη. τοὺς δὲ πολλοὺς λέληϑεν ὅτι 
οὐχ ἴσασι τὴν οὐσίαν ἑχάστου. ὡς οὖν εἰδότες οὐ διομο- 
λογοῦνται ἐν ἀρχῇ τῆς σχέψεως, σπροελϑόντες δὲ τὸ εἰχὸς 
ἀποδιδόασιν" οὔτε γὰρ ἑαυτοῖς οὔτε ἀλλήλοις ὁμολογοῦ- 
σιν. ἐγὼ οὖν χαὶ σὺ μὴ στάϑωμεν ᾿ ὃ ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, 
ἀλλ ἐπειδὴ σοὶ χαὶ ἐμοὶ ὃ λόγος πρόκειται, ἐρῶντι ἢ μὴ 
μᾶλλον εἰς φιλίαν ἰτέον, περὶ ἔρωτος, οἷόν τ᾽ ἔστιν χαὶ 

ἣν ἔχει δύναμιν, ὁμολογίᾳ ϑέμενοι ὅρον, εἰς τοῦτο ἄπο- 
βλέποντες χαὶ ἀναφέροντες τὴν σχέψιν ποιώμεθα, εἴτε 
ὠφελίαν εἴτε βλάβην παρέχει. ὅτι “μὲν οὖν δὴ ἐπιϑυμία 
τις ὃ ἔρως, ἅπαντι δῆλον" ὅτι δ᾽ αὐ καὶ μὴ ἐρῶντες ἐπι- 
ϑυμοῦσι τῶν χαλῶν, ἴσμεν. τῷ δὴ τὸν ἐρῶντά τε χαὶ μὴ 

τ ἄγετε ---5 μύϑου Τοην5. ΥἹ οόο Εεῖξκε ερ. δά (ῃη. Ῥόπιρεϊιπι ΥἹ γ63 
Βεῖβκε, 2 Κτῦρεσ, Ηδγδοῖξ, 41|16ρ. Ηοιηεσ. ΠΧ ΧΙΝ (149 ΜΕΒΙε) | τ ἄγετε 
- 4 λέγειν 5108. βου]ες. 64,40 τ Ηετπιορ. περὶ ἰδεῶν 114 (111 322 412 ΠῚ 
364 ϑρεηρεὶ) ἄγετε δή ὦ Μοῦσαι λίγειαι Μεπαδηάν. περὶ ἐπιδεικτικῶν 111 
(ΙΧ 137) ὟΥ,ΔΙΖ 111 335 ϑΡεηβε!}) ἄγετε δὴ Μοῦσαι λίγειαι, εἴτε δὲ ὠδῆς εἶδος 
μουσικόν, εἴτε διὰ γένος τὸ Διγύων ταύτην ἐπέσχετε τὴν ἐπωνυμίαν! τ2 περὶ 
- τη ὁμολογοῦσιν ΑἹΡίπ. ἰξαϑορ.. ΨΙ 147 Ηεγμαπη [ 18 μὴ --- ἐπιτιμῶμεν 
ῬοΙλχ ΙΧ 130 (394 ΒΕΚΚεΙ) | 23 ὅτι -- τό, 3 ἐκλήϑη 5100. ἤοτερ. ό4, 41 

Ι λίγειαι ΤΙ λιγιαι Β 2 γένος μουσικὸν τὸ λιγύων ΒΤ: γένος 
τὸ “ιγύ ων μουσίκον ΤΙ Υ 5118, γένος τι μουσικὸν Ηεγδοϊῖα5, Ρ͵Ιο- 

Ῥανὶ (ορεΐ, οἴ. Μβῆ]εσ ργαθῖ. ΧΙ, γένος μουσικὸν τὸ λιγὺ ὃν 5ῖο- 
θάει5, γένος μουσικὸν τὸ λιγυρὸν (ΟΥ̓ΠΑΥΙμ5 | ἔσχετ᾽ ΒΤ, Βίοθαξαϑ: 
ἔσχετε τὴν Πιοηγϑβῖιβ, Ηδσύδοπῖιθ 09 αἰτῶν Τ, Ηεγδοιταϑ: ἐρῶν Β, 
πειρῶν ὙνἸποικοϊπιᾶππὶ 13 βουλεύεσθαι Β, Αἰρίπυϑ: βουλεύσεσϑαι 
Ἔ "δεῖ Β, ΑΙΡίπιϑ: ἃ δεῖ Τ Ι παντὸς Β: ἅπαντος Τ, τοῦ παντὸς 
Η γβοσ τό προελθόντες {; προσελθόντες ΒῚ 17 ̓ ἀλλήλοις ΒῚ: 
ἄλλοις εχ τὰ5. Τ' 19 ἐρῶντι Β: πότερα ἐρῶντι Τ᾽ 20 εἰ δ τε ἴἙ, 
τι Ἡρϊηαοτί 21 ἔχει Ἰ: εἶχε Β| ὅρον ἀε]θπάυπι νιάἀδίυγ [ τοῦτο 
ΒΤ; τοῦτον ϑίδθρβαῃιιβ 24 μὴ ΒΤ; οὗ μὴ Μαᾶνὶρ δἄνεῖϑβ. 1 398 
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χρινοῦμεν; δεῖ δὴ γοῆσαι, ὅτι ἡμῶν ἐν ἑκάστῳ δύο τιγνέ 
ἔστον ἰδέα ἄρχοντε χαὶ ἄγοντε, οἷν ἑπόμεϑα ἢ ἂν ἄγητον, 
ἡ μὲν ἔμφυτος οὖσα ἐπεϑυμία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐ ἑτέκτητος 
δόξα, ἐφιεμένη τοῦ “ἀρίστου. τούτω δὲ ἐν ἡμῖν τοτὲ μὲν 
ὁμονοεῖτον, ἔστι δὲ ὅτε στασιάζετον" καὶ τοτὲ μὲν ἢ ἑτέρα, 
ἄλλοτε δὲ ἡ ἑτέρα κρατεῖ. δόξης μὲν οὖν ἐπὶ τὸ ἄριστον 
λόγῳ ἀγούσης καὶ χρατούσης τῷ χράτει σωφροσύνη ὄνομα" 
ἐπιϑυμίας δὲ ἀλόγως ἑλκούσης ἐπὶ ἡδονὰς καὶ ἀρξάσης 
ἐν ἡμῖν τῇ ἀρχῇ ὕβρις ἐπωνομάσϑη. ὕβρις δὲ δὴ ττολυώ- 
γυμον᾽ πολυμελὲς γὰρ χαὶ πολυειδές" καὶ τούτων τῶν 
ἰδεῶν ἐχπρεττὴς ἣ ἂν τύχῃ γενομένη, τὴν αὑτῆς ἐπωνυ- 
μέαν ὀνομαζόμενον τὸν ἔχοντα τταρέχεται, οὔτε τινὰ χα- 
λὴν οὔτ ἐπαξίαν ἐχτῆσϑαι. περὶ μὲν γὰρ ἐδωδὴν χρα- 
τοῦσα τοῦ λόγου τοῦ ἀρίστου χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑυμιῶν 
ἐπιϑυμία γαστριμαργία τὸ χαὶ τὸν ἔχοντα ταὐτὸν τοῦτο 
κεχλημένον παρέξεται" περὶ δ᾽ αὐ μέϑας τυραννεύσασα, 
τὸν ἐχτημένον ταύτῃ ἄγουσα, δῆλον οὗ τεύξεται σιροσρή-- 
ματος" καὶ τάλλα δὴ τὰ τούτων ἀδελφὰ καὶ ἀδελφῶν 
ἐπιϑυμιῶν ὀνόματα, τῆς ἀεὶ δυναστευούσης ἃ ὃ προσήκξι 
χαλεῖσϑαι πρόδηλον. ἢ ἧς δ᾽ ἕνεχα πιάντα τὰ πρόσϑεν εἴρη- 
ται, σχεδὸν μὲν ἤδη φανερόν, λεχϑὲν δὲ ἢ μὴ λεχϑὲν 
πάντως σαφέστερον" ἢ ἡ γὰρ ἄνευ λόγου δόξης ἐπὶ τὸ ὁρ- 
ϑὸν δρμώσης χρατήσασα. ἐπιϑυμία χρὸς ἡδονὴν ἀχϑεῖσα 
κάλλους, καὶ ὑπὸ αὖ τῶν ξαυτῆς συγγενῶν ἐπιϑυμιῶν 

22 ἡ γὰρ --- τό,τι φϑέγγομαι ῬϊοηγΞ. δα (η. Ῥοπιρείπιπι ΥΙ γ63 ἘεῖβΚ, 
22 Κυῦρευ, ἀς Ἰ)επιοβίῃ. 1] 970 ἘεΙβς [Ἡ οὐπηῖαβ Αϑβί 86 ἡ γὰρ ἐπιϑυμία ἡ ἡ ἄνευ 
λόγου τῆς δόξης τῆς ἐπὶ τὸ ὀρϑὸν πεφυκυίας ὁρμᾶν κρατήσασα καὶ πρὸς 
ἡδονὴν ἀχϑεῖσα κάλλους σωματικοῦ καὶ τῇ τοιαύτῃ ἀγωγῇ τῶν συγγενῶν 
ἑαυτῆς ἐπιϑυμιῶν κρατήσασα καὶ νικήσασα τῷ ἐρρωμένως ἐπὶ σωμάτων 
κάλλος ἐρρῶσϑαι, ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ῥώμης καὶ συντονίας τὴν ἐπωνυμίαν λα- 
βοῦσα ἔρως ἐκλήϑη 

1 δεῖ δὴ ΞΟΥ͂Ρ51: δεῖ αυ ΒΤ, οἴ. ΞΥΓΊΡ. 22,4 3 ἐπιϑυμία ἡδο- 
νῶν ΤΌ: ἐπιϑυμία δηλονων Β ἢ τότε ΒῚ (6 8) 10 πολυμελὲς 
Β, ϑίορθδαειβ: πολυμερὲς Τ 11 ἰδεῶν Τ: ἰδέων Β 12 ὀνομαζό- 
μενον ΒΤ: ἐπον ομαζόμενον ϑίοθδβιβ, Ηβϊπάοσῦύγ. 13 κεκτῆσϑαι Β: 
κεκλῆσθαι Τ᾽ τ λόγου Β: λόγου τε 1, δίοθαξυϑ (τοῦ τε λόγου τοῦ 
ΒυξπηΔη}) τ οὐ, Του Βουαο τῆξ ΒΤ: ἀπὸ τῆς Βεαάπαηι ργδεῖ, 
ΨΙ ὃ οοάεχ Α Βίορδει: ἡ ΒΤ 22 πάντως Βίοβθαξριι5: πᾶν πως 
ΒΤ | τὸ ὀρϑὸν ΒΤ, Ρτΐοτα Ιοςο Τὶοηγϑῖι5, ϑίοραειβ: ταγαϑὸν ἴῃ 
ΤΉΔΥΡ. Ὁ, ΔΙΊθτο Ἰοοο ΠΙοηγ βία 23 ἀχϑεῖσα ΒΤ, Ῥγίοτε Ἰοςο 9) ]1ο- 
ΠΥ 5115, διορδειβ: ἄγουσα ἴῃ τηαῦρ. Ὁ, Δ]εσο Ἰοςο Ὀϊοπγϑίαϑ, ἄγουσα 
Πϊς ρύόοθανὶί εἰ ἀχϑεῖσα Ροϑβί κάλλος ἱγαηθροβυίι δρᾶ Ηεδϊπάογἤυτῃ 
ΘΟΒΙ ΘΙ ΘΥΤΊΔΟΠ ΘΓ 24 καὶ ὑπὸ αὖ ΒΊ, ΡΙΙΟΥΘ Ιοςο Πϊοηγϑβίαϑ: καὶ 
ἴῃ τηδῦρ. Ὁ, δ]ΐεσο Ιοοοὸ Πἰοηγϑίιβ, καὶ αὖ οοάδχ Α 5:οθδεὶ ἑαυτῆς 
Τ, ἴὴ τηᾶῖσ. Ὁ, ΠΙοηγϑβίι5, ϑίοραβδιιβ; ἑαυτῇ Β 
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ἐπὶ σωμάτων χάλλος ἐρρωμένως ῥωσθεῖσα γιχήσασα 
ἀγωγή, ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς δώμης ἐπωνυμίαν λαβοῦσα, ἔρως 
ἐχλήϑη. 

τάρ, ὦ φίλε Φαῖδρε, δοχῶ τι σοί, ὥσπερ ἐμαυτῷ, 
ϑεῖον πάϑος πεπονθέναι; 5 

ΦΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώχρατες, παρὰ τὸ εἰωϑὸς 
εὑροιά τίς σε εἴληφεν. 

ΣΏΩ. Σιγῇ τοίνυν μου ἄχουε" τῷ ὄντι γὰρ ϑεῖος ἔοιχεν 
Ὦ ὃ τόπος εἶναι" ὥστε ξὰν ἄρα πολλάκις γυμφόλησττος 

προϊόντος τοῦ λόγου γένωμαι, μὴ ϑαυμάσῃς" τὰ νῦν γὰρ το 
οὐχέτι ττόρρω διϑυράμβων φϑέγγομαι. 

ΦΑΙ. ᾿“ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ, Τούτων μέντοι σὺ αἴτιος" ἀλλὰ τὰ λοιπὰ ἄχουε" 

ἔσως γὰρ κἂν ἀποτράποιτο τὸ ἐπιόν. ταῦτα μὲν οὖν 
ϑεῷ μελήσει, ἡμῖν δὲ πρὸς τὸν παῖδα πάλιν τῷ λόγῳ τς 
ἰτέον. : 

Εἶεν, ὦ φέριστε" ὃ μὲν δὴ τυγχάνει ὃν περὶ οὗ βου- 
λευτέον, εἴρηταί τε χαὶ ὥρισται, βλέποντες δὲ" δὴ πρὸς 

Ἑ αὑτὸ τὰ λοιπὰ λέγωμεν, τίς ὠφελία ἢ βλάβη ἀπό τὲ 
ἐρῶντος χαὶ μὴ τῷ χαριζομένῳ ἐξ εἰχότος συμβήσεται. 20 
ἐμπῇ δὴ ὑπὸ ἐπιϑυμίας ἀρχομένῳ δουλεύοντί τε ἡδονῇ ([ τιτ8) 
ἀνάγχη σου τὸν ἐρώμενον ὡς ἥδιστον ἑαυτῷ παρασχευά- 
ζειν᾽ νοσοῦντι δὲ πτᾶν ἡδὺ τὸ μὴ ἀντιτεῖνον, χρεῖττον δὲ 

989 χαὶ ἴσον ἐχϑρόν. οὔτε δὴ χρείττω οὔτε ἰσούμενον ἑχὼν 
ἐραστὴς παιδιχὰ ἀνέξεται, ἥττω δὲ χαὶ ὑποδεέστερον ἀεὶ 25 
ἀπεργάζεται" ὕττων δὲ ἀμαϑὴς σοφοῦ, δειλὸς ἀνδρείου, 

([2290) ἀδύνατος εἰτιεῖν δητοριχοῦ, βραδὺς ἀγχίνου. τοσούτων 
χαχῶν χαὶ ἔτι ττλειόνων χατὰ τὴν διάνοιαν ἐραστὴν ἐρω- 

8 σιγῇ --ττ φϑέγγομαι Ὥϊοηνβ. ἄς ΤῬεπιοβίῃ. ΝῚ 97γ0 Βεῖβκε | 17 εἶεν 
-- 18, 24 λέγεται 5ῖοὈ. βογερ. 64, 42 

1: σωμάτων Τ, 564 σ εχ ΕπΠ16Πᾶ. | ἐρρωμένως Τ, ἴῃ τηδῖρ. Ὁ, 6Χ 
εἰηθηᾶ. Β, Ὠιοηγϑιιΐβ, ϑίοθδειβ: ἐρώμενος Β ] ἐρρωμένως τἰκήσασα, 
ῬΙῸ 41ο ἔπ κενρήσασα, ἀε]ενι ἃ. ΗδΥπηαπη (ῥωσϑεῖσα, νικήσασα 
ἀγωγῇ Κυίϑδοεῃμε Ῥῃδβάγ. 38,2) ῥωσθεῖσα ΒΤ: ῥωσθϑεῖσαν ἴῃ τηΔΥΡ. 
Ῥ, νεύθυτῃ δαἀαυρδιίανι Βδάμπαπι ργαςί. ΝἹ 2 ἀγωγὴ ΙΟΏΥ 5115, 
ϑίοραθιβ: ἀγωγῇ ΒΤ, ἴῃ τηδύρ. Ὁ | ἐπωνυμίαν ΒΤ, Ρῥγίογα Ιοσο 
Τιοηγϑίαβ, ϑοθδειιβ: ἐπεϑυμίαν ἴῃ τηαῦρ. Ὁ, δἰΐθσο ἴοοὸ Ὀϊοηγ- 
δ'ι5 14 χανΒ: ἄντ ι78ὅ7Τ7Τ: ὁΒ 4721 δουλεύοντί τε Β: ἢ δου- 
λεύοντί τεῖϊῖ᾽’ 22 τὸν ἐρώμενον τανεῖα ΒῚ 2423 τὸ μὴ ἀντιτεῖνον 
Τ, τϑοθηβ Ὀ; τὸ ἀντιτεῖνον Β | κρεῖττον ΒΤ; τὸ κρεῖττον Ἠϊγ5ΟΠ Πρ 
26 ἀπεργάζεται ΒΤ; ἀπεργάσεται ΒἴαΡΠΔΗΙ5 
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μένῳ ἀνάγχη γιγνομένων τε καὶ φύσει ἑνόντων μὲν ἢδε- 
σϑαι, τὰ δὲ παρασχευάζειν, ἢ στέρεσϑαι τοῦ παραυτίχα 
ἡδέος. φϑονερὸν δὴ ἀνάγχη εἶναι, καὶ πολλῶν μὲν ἄλλων 
συνουσιῶν ἀπείργοντα χαὶ ὠφελίμων, ὅϑεν ἂν μάλιστ᾽ 
ἀνὴρ γίγνοιτο, μεγάλης αἴτιον εἶναι βλάβης, μεγίστης δὲ 
τῆς ὅϑεν ἂν φρονιμώτατος εἴη. τοῦτο δὲ ἡ ϑεία φιλο- 
σοφία τυγχάνει ὅν, ἧς ἐραστὴν σπαιδικὰ ἀνάγχη πόρρωϑεν 
εἴργειν, περίφοβον ὦ ὄντα τοῦ καταφρονηθῆναι" τά τε ἄλλα 
μηχανᾶσϑαι, ὅπως ἂν ἢ πάντα ἀγνοῶν χαὶ πάντα ἂπο- 
βλέπων εἰς τὸν ἐραστήν, οἷος ὧν τῷ μὲν ἥδιστος, τῷ 
ἑαυτῷ δὲ βλαβερώτατος, ἂν" εἴη. τὰ μὲν οὖν κατὰ διάνοιαν 
ἐσχείτροτοός τε χαὶ χοινωγὸς οὐδαμῇ λυσιτελὴς ἀνὴρ ἔχων 
ἔρωτα. 

Τὴν δὲ τοῦ σώματος ἕξω τε χαὶ ϑεραπείαν οἵαν τὲ 
χαὶ ὡς ϑεραπεύσει οὗ ἂν γένηται κύριος, ὃς ἡδὺ γερὸ 
ἀγαϑοῦ ἠνάγχασται διώχειν, δεῖ μετὰ ταῦτα ἰδεῖν. ὀφϑή- 
σεται δὴ μαλϑαχόν τινα χαὶ οὐ στερεὸν διώκων, οὐδ᾽ ἐν 
γλίῳ χαϑαρῷ τεϑραμμένον ἀλλὰ ὑττὸ συμμιγεῖ σχιᾷ, τεό-- 
γων μὲν ἀνδρείων καὶ ἱδρώτων ξηρῶν ἄτπτειρον, ἔμττειρον 
δὲ ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρου διαίτης, ἀλλοτρίοις χρώμασι χαὶ 
χόσμοις χήτει οἰχείων χοσμούμενον, ὅσα τε ἄλλα τούτοις 
ἕπεται πάντα ἐπιτηδεύοντα, ἃ δῆλα καὶ οὐκ ἄξιον σπτε- 
ραιτέρω προβαίνειν, ἀλλὰ ἐν κεφαλαίῳ δρισαμένους ἐπὶ 
ἄλλο ἰέναι" τὸ γὰρ τοιοῦτον σῶμα ἐν πολέμῳ τε καὶ ἂλ- 
λαις χρξίαις ὅσαι μεγάλαι οἵ μὲν ἐχϑροὶ ϑαρροῦσιν, οἱ 
δὲ φίλοι καὶ αὑτοὶ οἱ ἐρασταὶ φοβοῦνται. 

Τοῦτο μὲν οὖν ὡς δῆλον ἐ ἐατέον, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς ῥητέον, 
τίνα ἡμῖν ὠφελίαν ἢ τίνα βλάβην περὶ τὴν χτῦσιν ἡ τοῦ 
ἐρῶντος ὁμιλία τε καὶ ἐπιτροπεία παρέξεται. σαφὲς δὴ 
τοῦτό γε παντὶ μέν, μάλιστα δὲ τῷ ἐραστῇ, ὅτι τῶν φιλ- 
τάτων τὲ χαὶ εὐνουστάτων χαὶ ϑειοτάτων χτημάτων ὃρ- 

3 φϑονερὸν - 8 καταφρονηϑῆναι 5100. Πογ!ερ. 3, 58. 20 ἀλλοτρίοις 
- 2Ζι κοσμούμενον ῬΙαίατο. ἀξ δά]. εἰ δπιῖο. ἄϊ5ο. σι ἃ 

1: ἐνόντων μὲν ἸΝαΪΖΠΟΥΏ οἴ. Μαάνρ δάνευβ. 1 398: ἕν ὄντων 
τῶν μὲν Β, ἐνόντων τῶν μὲν Ἴ, ϑίορεαξιβ, ἐνόντων τοῖς μὲν Ἡεἰη- 
ἀοτῇ ἔγάντῶων; τῶν μὲν κήδεσϑαι ΗἸγ5ΟΒ1Ρ) 8 περίφοβον ΤῸ: περὶ 
φόβον Β 9 πάντα Ῥοβί καὶ δαἀαυθίίανις α. Ηδγπηδηῃ ΙΟ τῷ 
ἑαυτῷ ΒΒ, ταϑίϊία] 5ρ66. οὔ. 11: ἑαυτῷ Τ, Βίοθδειβ 11 ἂν εἴη 
Δρορτ. ΝἸΠἀοΡοηθηβ8 322: δ ΒΤ "τὸ μετὰ ΤΌ: μῈὲΒ τῇ δὴ ΗἸγβομίρ: 
δὲ ΒΤ | οὐδ᾽ ἐν Τ: οὐδὲν Β 20 χρώμασι καὶ κόσμοις ΒΤ: χρώμασι 
καὶ σχήμασιν ῬΙαἴατο 5 22 ἃ δῆλα 1: ἄδηλα ΒΤ 423 ἐν κεφα- 
λαίῳ Αϑῖ: ἕν κεφάλαιον ΒΤ 28 ἡ τινα ΒΤ 30 δὲ Τ: γε Β 

“Ῥίωαϊο υοΐ. Κ΄. ϑ 
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φανὸν πρὸ παντὸς εὔξαιτ᾽ ἂν εἶναι τὸν ἐρώμενον" πτατρὸς 
γὰρ χαὶ μητρὸς χαὶ ξυγγενῶν καὶ φίλων στέρεσϑαι ἂν 
αὐτὸν δέξαιτο, διαχωλυτὰς χαὶ ἐπιτιμητὰς ἡγούμενος τῆς 
ἡδίστης πρὸς αὑτὸν ὁμιλίας. ἀλλὰ μὴν οὐσίαν γ᾽ ἔχοντα 
χρυσοῦ ἢ τινος ἄλλης χτήσεως οὔτε εὐάλωτον ὁμοίως 
οὔτε ἁλόντα εὐμεταχείριστον ἡγήσεται" ἐξ ὧν πᾶσα 
ἀνάγχη ἐραστὴν παιδικοῖς φϑονεῖν μὲν οὐσίαν ἐχτημέ- 
γοις, ἀπολλυμένης δὲ χαίρειν. ἔτι τοίνυν ἄγαμον, ἀτταιδ᾽, 
ἄοιχον ὃ τι πλεῖστον χρόνον παιδιχὰ ἐραστὴς εὔξαιτ᾽ ἂν 
γενέσθαι, τὸ αὑτοῦ γλυχὺ ὡς πλεῖστον χρόνον χαρττοῦ- 
σϑαι ἐπιϑυμῶν. 

Ἔστι μὲν δὴ χαὶ ἄλλα καχά, ἀλλά τις δαίμων ἔμιξε 
τοῖς πλείστοις ἕν τῷ παραυτίκα ἡδονήν, οἷον κόλαχει, 
δεινῷ ϑηρίῳ καὶ βλ άβῃ μεγάλῃ, ὅμως ἐπέμιξεν ἢ ἢ φύσις 
ἡδονήν τινὰ οὐχ ἄμουσον, χαί τις ἑταίραν ὡς βλαβερὸν 
ινέξειεν ἂν, καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιουτοτρόπων ϑρεμ- 
μάτων τε χαὶ ἐπιτηδευμάτων, οἷς τό γε χαϑ' ἡμέραν 
ἡδίστοισιν εἶναι ὑττάρχει" τεαιδικοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς τῷ 
βλαβερῷ χαὶ εἰς τὸ συνημερεύειν σάντων ἀηδέστατον. 
ἥλικα γὰρ χαὶ ὃ παλαιὸς λόγος τέρπειν τὸν ἡλιχα" ἣ γὰρ 
οἶμαι χρόνου ἰσότης ἐπὶ ἴσας ἡδονὰς ἄγουσα δέ ὁμοιό- 
τητα φιλίαν παρέχεται" ἀλλ ὅμως χόρον γε χαὶ ἢ τούτων 
συνουσία ἔχει. καὶ μὴν τό γε ἀναγχαῖον αὖ βαρὺ παντὶ 
στερὶ πτᾶν λέγεται" ὃ δὴ πρὸς τῇ ἀνομοιότητε μάλιστα 
ἐραστὴς πρὸς παιδιχὰ ἔχει. νεωτέρῳ γὰρ πρεσβύτερος 
συνὼν οὔϑ' ἡμέρας οὔτε γυχτὸς ἑχὼν ἀπολείπεται, ἀλλ᾽ 
ὑπ ἀνάγχης τε χαὶ οἴστρου ἐλαύνεται, ὃς ἐχείνῳ μὲν 
ἡδονὰς ἀεὶ διδοὺς ἄγει δρῶντι, ἀχούοντι, ἁπτομένῳ, χαὶ 
πᾶσαν αἴσϑησιν αἰσϑανομένῳ τοῦ ἐρωμένου, ὥστε μεϑ' 
ἡδονῆς ἀραρότως αὐτῷ ὑπηρετεῖν. τῷ δὲ δὴ ἐρωμένῳ 

12 ἔστι --- τΩ ἡδονήν Ὑπεοάοτες. ἐμπεγαρειιξ. 152 Οδιβίογα | 13 χόλαχι 
-- το ἄμουσον Αἴπεη. 6, 64] 20 ἥλικα γὰρ --- 22 παρέχεται Ατἱξίαεπεῖ. ερ. 
1, τ8 Ῥ. 86 ΒοϊΞξϑοηδάς 

1: εὐξαιτ᾽ ἂν ΤΙ εὐξετ᾽᾿ ὰν Β 2 μητρὸς καὶ Τ, ϑίοΡδδι5: μητρὸς Β 
8 ἀπαιδ᾽ ἄοικον Ὁ: ἀπαιδα οἶκον Β, ἄπαιδα ἄοικον Τ, ϑίοθαξα5 
Ι0 αὑτοῦ οΧ ΕἸ]6η4. ΤΙ; αὐτοῦ ΒΤ 18 ἡδίστοισιν Β: ἡδίστοις Τ, 
ΘίοΡδαιιβ 20 λόγος τέρπειν Β, 6Χ Θῃηθηά. ΤΙ: λόγος τέρπει Ἴ, 
ςοάσχ Α ϑίορβδεὶ, φησὶ λόγος τέρπειν ςοάδχ Βὶ Βίοβαδεὶ, λόγος φησὶ 
τέρπειν Ῥα]αϊϊπιι5, λέγει λόγος τέρπειν (οθαΐ τηηθπλοβ.3 ΠΟ 69 
26 ἑκὼν ἀπολείπεται Β: ἀπολείπεται ἑκὼν Τ' 28 ἀεὶ διδοὺς ΒΤ: 
ἀϊδίους ΘομηοΙάοΥ δὰ Χϑηορἢ. ϑγυρ. Ν1ΠῚ: 
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γεοῖον παραμύϑιον ἢ τίνας ἡδονὰς διδους ποιήσει τὸν 
ἴσον χρόνον συνόντα μὴ οὐχὶ ἐπ᾽ ἔσχατον ἐλϑεῖν ἀηδίας; 
ὁρῶντι μὲν ὄψιν πρεσβυτέραν χαὶ οὐκ ἐν ὥρᾳ, ἑπομένων 
δὲ τῶν ἄλλων ταύτῃ, ἃ καὶ λόγῳ ἐστὶν ἀχούειν οὐχ ἐτπιι- 
τερτεές, μὴ ὅτι δὴ ἔργῳ ἀνάγχης ἀεὶ ττροσχειμένης μετα- 
χειρίζεσθαι" φυλαχάς τε δὴ καχυποτόττους φυλαττομένῳ 
διὰ παντὸς χαὶ πρὸς ἅπαντας, ἀχαίρους τε ἐπαίνους καὶ 
ὑτεερβάλλοντας ἀκούοντι, ὡς δ᾽ αὕτως ψόγους νήφοντος 
μὲν οὐκ ἀνεχτούς, εἰς δὲ μέϑην ἰόντος πρὸς τῷ μὴ ἀνεχτῷ 
ἑπαισχεῖς παρρησίᾳ χαταχορεῖ καὶ ἀναπεπταμένῃ χρω- 

μένου. 
Καὶ ἐρῶν μὲν βλαβερός τε χαὶ ἀηδής, λήξας δὲ τοῦ 

ἔρωτος εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἄπιστος, εἰς ὃν πολλὰ καὶ 
μετὰ ττολλῶν ὅρχων τε χαὶ δεήσεων ὑπισχνούμενος μόγις 
χατεῖχε τήν γ᾽ ἐν τῷ τότε ξυνουσέαν ἐττέττονον φέρειν δὲ 
ἐλπίδα ἀγαϑῶν. τότε δὴ δέον ἐχτένειν, μεταβαλὼν ἄλλον 
ἄρχοντα ἐν αὑτῷ καὶ προστάτην, γοῦν χαὶ σωφροσύνην 
ἂντ' ἔρωτος χαὶ μανίας, ἄλλος γεγονὼς λέληϑεν τὰ σται-- 

δικά. χαὶ ὃ μὲν αὐτὸν χάριν ἀπαιτεῖ τῶν τότε, ὑπομε- 
μνήσχων τὰ πραχϑέντα χαὶ λεχϑέντα, ὡς τῷ αὐτῷ δια- 
λεγόμενος" ὃ δὲ ὑτὲ αἰσχύνης οὔτε εἰπεῖν τολμᾷ ὅτι 
ἄλλος γέγονεν, οὐϑ' ὅπως τὰ τῆς προτέρας ἀνοήτου ἀρ- 
χῆς ὁρχωμόσιά τὲ χαὶ ὑποσχέσεις ἐμττεδώσει ἔχει, γοῦν 
ἤδη ἐ ἐσχηκὼς καὶ σεσωφρονηχώς, ἵνα μὴ σχιράττων ταὐτὰ 
τῷ πρόσϑεν ὁμοῖος τε ἐχείνῳ χαὶ ὃ αὐτὸς πάλιν -7ένηται. 
φυγὰς δὴ γίγνεται ἐκ τούτων, καὶ ἀττεστερηχὼς ὑπ᾽ ἀνάγ- 
χης ὃ πρὶν ἐραστής, ὀστράχου μεταπεσόντος, ἵξεται φυγῇ 

Ι ἤ τινας ΒΤ | διδοὺς Τ: ἀιδοὺς Β᾽ 2 συνόντα ΒΤ: συνόντε αἴ 
νἱἀδίαγ ΔΡρορΥ. ΒΕ 3 οὐκ ΒΤ: οὐκέτι Ἡδιιδά6 5ρ6ς. οΥΐ. 17 6 φυ- 
λακάς ΤΙ: φύλακας Β | καχυποτόπους ἴῃ τηλῖρ. ΤΙ: κακχυποτόπους Ἴ, 
καχυπὸ τόπους Β, καχυπόπτους ἴῃ Τηδῖρ. ΓΕΟΘη5 Ὁ 7τε7: τε καὲ 
Β, τε καὶ ἐγκαίρους ΔΡΟΡΥΑΡΠΔ, τε καὶ ἐπαχϑεῖς ΝΝΙΠΟΚΕΙΠΊΔΏΏ, αἵ 
οἵ. Ἐπ γάδη. 17, 25 (ἐπαίνους τε καὶ ἀκαίρους καὶ ὑπερβάλλοντας 
ΨΊΙΠΑΟΌ. 5ῈΡΡ]. 7; ατυτητηθ ἄς Ῥ]αίοηιθ ῬΠΔΘαΥΙ δἰϊααοί Ἰοςὶβ 7) 
8 νήφοντος Τ: νήφοντες Β 1τΟ ἐπαισχεῖς ἩοἸηδοτέ: ἐπ᾽ αἴσχεει ΒΤ 

15 τήν γ᾽ Τ: τὴν Β | ἐπέπονον Β: ἐπίπονον οὖσαν Τ' 16 ἐκτίνειν 

Τ, 564 βυρτα ὦ γδ5. εἴ ᾧ ἴῃ τ5. (ἐκτείνειν ἀρορυ. (οἰ β] 1] ηΠῈ 155) 
Ι μεταβαλὼν ΒΤ; μεταλαβὼν εχ ΕἸη6Π4. Δρορί. (οἱ β᾽ 1 ΠΑ ΠῚ 15 5 
17 αὐτῷ ΒΤ 21 ὅτι 1 τ ρὺτ᾿ εἰ ὮΒ 23. ἐμπεδώσει ἈΡΟΡΥΑΡΠΒΔ: 
ἐμπεδώσῃ͵ Β;: ἐμπεδώση ΠΣ 5 τουτὰ Μ᾿ παύτὰ Β᾽.. 26 ἀπεστερηκὼς 
ΒΤ: ἀπειρηκὼς δχ οἸη6η4. ΔΡΟΡΥ. (Οἰ5!]πἰδηιπὶ 155; ἀπεστυγηκῶὼς 
α. Ηδγμδπμη, Ηἰγβοῆῖς 27 ΒΤ; οὐ Αϑί 
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μεταβαλών: ὃ δὲ ἀναγκάζεται διώχειν ,ἀγαναχτῶν χαὶ (( τι18} 
ἐπιϑεάζων, ἡγνοηκὼς τὸ ἅπαν ἐξ ἃ ἀρχῆς, ὅτι οὐχ ἄρα ἔδει 
ποτὲ ἐρῶντι χαὶ ὑπὶ ἀνάγκης ἀνοήτῳ χαρίζεσϑαι, ἀλλὰ 

ς πολὺ μᾶλλον μὴ ἐρῶντι καὶ νοῦν ἔχοντι" εἰ δὲ μή, ἄναγ- 
χαῖον εἴη ἐνδοῦναι αὑτὸν ἀπίστῳ ᾿δυσχόλῳ, φϑονερῷ!) 5 
ἀηδεῖ, βλαβερῷ μιὲν πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν 
τοῦ σώματος ἕξιν, πολὺ δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς 
ψυχῆς παίδευσιν, ἧς οὔτε ἀνϑρώποις οὔτε ϑεοῖς τῇ ἄλη- 
ϑείᾳ τεμεώτερον οὔτε ἔστιν οὔτε ποτὲ ἔσται. ταῦτά τε 
οὖν χρή, ω 7 παῖ, συνγοεῖν, χαὶ εἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φιλίαν, το 
ὅτι οὐ μετ᾽ εὐνοίας γίγνεται, ἀλλὰ σιτίου τρόπον, χάριν 
πλησμονῆς, 

Ὁ ὡς λύχοι ἄρν᾽ ἀγαπῶσ᾽, ὡς παῖδα φιλοῦσιν 
ἐρασταί. 

Τοῦτο ἐχεῖνο, ὦ Φαῖδρε. οὐχέτ᾽ ἂν τὸ πέρα ἀκούσαις τΞ 
ἐμοῦ λέγοντος, ἀλλ᾿ ἤδη σοι τέλος ἐχέτω ὃ λόγος. 

ΦΑΙ. Δαέτοι ᾧμην γε μεσοῦν αὐτόν, καὶ ἐρεῖν τὰ ἴσα 
περὶ τοῦ μὴ ἐρῶντος, ὡς δεῖ ἐχείνῳ χαρίζεσϑαι μᾶλλον, 
λέγονϑ' ὅσα αὖ ἔχει ἀγαϑά" νῦν δὲ δή, ὦ Σώχρατες, τί 
ἀποπαύει; 20 

ἘΞ ΣΩ. Οὐκ ῇσϑου, ὦ μαχάριξ, ὅτι ἤδη ἔπη φϑέγγομαι, 
ἀλλ οὐχέτι διϑυράμβους, χαὶ ταῦτα ψέγων; ἐὰν δ᾽ ἐπαι- 
γεῖν τὸν ἕτερον ἄρξωμαι, τί με, οἴει ποιήσειν; ἀρ᾽ οἶσϑ' 
ὅτι ὑπὸ τῶν Νυμφῶν, αἷς μὲ σὺ προὔβαλες ἐ ἔχ προνοίας, 
σαφῶς ἐνθουσιάσω; λέγω οὖν ἑνὶ λόγῳ, ὅτι ὅσα τὸν 253 
ἕτερον λελοιδορήχαμεν, τῷ ἑτέρῳ τἀναντία τούτων ἀγαϑὰ 
πρόσεστιν. καὶ τί δεῖ μαχροῦ λόγου; περὶ γὰρ ἀμφοῖν 
ἱχανῶς εἴρηται. καὶ οὕτω δὴ ὃ μῦϑος, ὃ τι πάσχειν 
προσήχει αὐτῷ, τοῦτο πείσεται" χἀγὼ τὸν ποταμὸν 

242 τοῦτον διαβὰς ἀπέρχομαι, πρὶν ὑπὸ σοῦ τι μεῖζον ἄναγ- 30 
χασϑῆγαι. 

2 οὐκ --- τ πλησμονῆς 5100. ἢογ]ερ. 64, 43} 13 ὡς --- τά ἐρασταί 
Ηεγπιος. περὶ ἰδεῶν 114 (111 321: ΝΥ412 11 363 ϑρεπβεὶ) 

1: διώκειν Τ: διώκων Β 5 αὐτὸν Β, ἑαυτὸν Τ΄ δυσκόλῳ, 
φϑονερῷ ἄεϊονι 5ΡεηρΡΕὶ δά Απαχίπλθῃ. τηείου. 225 ὃ ἧς οὔτε 
ΒΤ: ἧς οὐδὲν οὔτε ΒΑάΠΑΙη 13 ἄρν᾽ ἀγαπῶσ᾽ ΒΕΚΚΕΟΥ: ἄρνας 
ἀγαπῶσιν ΒΤ τι6 ἀλλ ἤδη Β: ἀλλὰ δὴ Τ 17 γε μεσοῦν αὐτόν 
ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: γε μεσοῦν αὐτοῦ ΒΤ, σε μεσοῦν αὐτοῦ ἩΘΥΤΊΔΠΠ 19 λέ- 
γοντα ϑίαρῃδῃηιϑ (λέγον ϑ᾽ 5οΥ1ρ51): λέγων ΒΤ 25 δηΐβ σαφῶς ὈΥΪΠγα5 
ἀϊβεηχιῖ ΓΘ ΠΠ6Ρ δὰ ῬΠδ]ασ. 143 ἰ ἐνΘθουσιάσω ΤΊ ἐνθυσιάσω Β 
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ΦΑΙ. Μήπω 7, ὦ Σώχρατες, πρὶν ἂν τὸ χαῦμα πα- 
οέλϑηῃ" ἢ οὐχ δρᾷς ὡς σχεδὸν ἤδη μεσημβρία Ἱ ἵσταται [ἡ δὴ 
καλουμένη σταϑερά]; ἀλλὰ σεριμείναντες, χαὶ ἅμα περὶ 
τῶν εἰρημένων διαλεχϑέντες, τάχα ἐπειδὰν ἀπτοψυχῇ ἔμεν. 

ΣΩ. Θεῖός γ᾽ εἶ περὶ τοὺς λόγους, ὠ Φαῖδρε, χαὶ 
ἀτεχνῶς ϑαυμάσιος. οἶμαι γὰρ γὼ τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ 
βίον γεγονότων μηδένα πλείους ἢ σὲ πεποιηχέναι γεγε- 
γνῆσϑαι ἤτοι αὐτὸν λέγοντα ἢ ἄλλους ἕνέ γέ τῳ τρόπῳ 
σπεροσαναγχάζοντα. Σιμίαν Θηβαῖον ἐξαιρῶ λόγου" τῶν 
δὲ ἄλλων πάμπολυ χρατεῖς" καὶ νῦν αὐ δοχεῖς αἴτιός μοι 
γεγενῖσϑαι λόγῳ τινὶ ῥηϑῆναι. 

ΦΑΙ. Οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις" ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ τίνι 
τούτῳ; 

Σῷ. Ἡνίνλ ἔμελλον, ὠγαϑέ, τὸν ποταμὸν διαβαίνειν, 
τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ εἰωϑὸς σημεῖόν μοι γίγνεσθαι 
ἐγένετο [ἀεὶ δέ μὲ ἐπίσχει, ὃ ἂν μέλλω πράττειν] Ἰαΐ 
τινὰ φωνὴν ἔδοξα αὐτόϑεν ἀχοῦσαι, ἢ μξ οὐχ ἐᾷ ἀπιέναι, 
πρὶν ἂν ἀφοσιώσωμαι, ὥς τι ἡμαρτηκότα εἰς τὸ ϑεῖον. 
εἰμὶ δὴ οὖν μάντις μέν, οὗ πάνυ δὲ σπουδαῖος, ἀλλ 
ὥσπερ οἱ τὰ γράμματα φαῦλοι, ὅσον μὲν ἐμαυτῷ μόνον 
ἱκανός" σαφῶς οὗν ἤδη μανϑάνω τὸ ἁμάρτημα. ὡς δή 
τοι, ὦ ἑταῖρε, μαντιχόν γέ τι χαὶ ἢ ψυχή" ἐμὲ γὰρ ἔϑραξε 
μέν τι χαὶ ττάλαι λέγοντα τὸν λόγον, καί πως ἐδυσωπούμην 
κατ᾿ Ἴβυχον, μή τιπαρὰ ϑεοῖς ἀμβλαχκὼν τιμὰν πρὸς 
ἀνθρώπων ἀμεέίψω:" νῦν δ᾽ ἤσϑημαι τὸ ἁμάρτημα. 

ΦΑΙ. “Ζέγεις δὲ δὴ τί; 
ΣΩ. Δεινόν, ὦ Φαῖδρε, δεινὸν λόγον αὐτός τε ἐχόμι- 

σας ἐμέ τε ἠνάγχασας εἰπεῖν. 

τ μήπω --- 3 σταϑερά ῬΒοιία5β 5. ν. σταϑερόν ΤΙ 173 ΝΑΡΕεΥ Βαϊάαβ 5. ν-. 
σταϑερόν 973 ΒΕΚΚΕΥ [4 ΒεκΙκ. δπεοά. 1 26 ἐπειδὰν ἀποψύχῃ, ἄπιμεν 
24 Βευρκ ροδε. ᾿γτι Ὁ. 659 27 δεινόν --- 22,2 δεινότερος ῬτοοΙτ5 ἴῃ ῬοΪΙΕ. 300, 4 

2 ἵσταται υΠΠΙΚΕη δα ΤΊτη. 225: ἵσταται ἤδη (ἡ δὴ ἰ, ϑυ1445) 
ἐπέρνμάμ. σταϑερά ΒΎ, ἵσταται ἤδη σταϑερά Αδξὶ 4 ἀποψυχηιμεν 

ἘΣ ἀποψύξηι ἴωμεν Τ' 7 γεγονότων Β: γεγονότων λόγων Τ |πε- 
ποιηκέναι Β, ΕΧ ΕἸ6η6. Τὶ πεπονηκέναι Τ᾽ ο ἐξαιρῶ ἩδΙΠΘΟΙΕ δὰ 
ΤΠμαδεί. 3:2: ἐξαίρω ΒΊ, ἐξαίρων Ὁ ΤΙ γεγενῆσϑαι ΒΤ: γενή- 
σεσϑαι ΒΔΑΠδΙΩ Ργδοῖ. νἱ 15 τε καὶ ἀε]οπάμππι νἸἀεδίυτ] τὸ εἰωϑὸς 
ΒΤ: εἰωϑὸς ΔΡΟΡΥ. Γιαυγοηθδηστῃ ΙΧ 85, ΟἸ1πὶ (1810) Αϑὲ τό ἀεὶ 
-- πράττειν ἀεΙανι Ηδι μου. 20 ὅσον μὲν Β: ὅσον ΤΟ 21 ἱκανός 
ὙΠ: ἱκανῶς Β (πβεαυϊταγ σαφῶς) [ ὡς δή τοι ὦ Τ: ὡς δὲ ποιω Β 
(νετθα ὡς δή τοι --- ψυχή οογγιυρία ρΡαΐαν! ΒαάΠαπὶ Ἐπ ῃγ ἄθηι. 83) 
24 τιμὰν ΤΙ: τιμᾶν Β 

(ἢ. 2318) 
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ΦΑΙ. Πῶς δὴ; ᾿ 
ΣΩ,. ὐήϑη καὶ ὑπό τι ἀσεβῆ" οὗ τίς ἂν εἴη δεινό- 

τερος; 
ΦΑΙ. Οὐδείς, εἴ 7 σὺ ἀληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Τί οὖν; τὸν Ἔρωτα οὐχ ᾿“φροδίτης καὶ ϑεόν τινα 5 

ἡγεῖ; 
ΦΑΙ. “2ἐγεταί γε δή. 
ΣΩ, Οὔ τι ὑπό 7ὲ «Τυσίου, οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ σοῦ λόγου, 

Ἑ ὃς διὰ τοῦ ἐμοῦ στόματος καταφαρμαχεξυϑέντος ὑττὸ σοῦ 
ἐλέχϑη. εἰ. δ᾽ ἔστιν, ὥσπερ οὖν ἔστι, ϑεὸς ἤ τι ϑεῖον ὃ το 

Ἔρως, οὐδὲν ἂν χαχὸν εἴη" τὼ δὲ λόγω τὼ γυνδὴ περὶ 
αὐτοῦ εἰπέτην ὡς τοιούτου ὄντος. ταύτῃ τὲ οὖν ἡμαρτα- 
γέτην περὶ τὸν Ἔρωτα, ἔτι τε ἢ εὐήϑεια αὐτοῖν πάνυ 
ἀστεία, τὸ μηδὲν ὑγιὲς λέγοντε μηδὲ ἁληϑὲς σεμνύγεσϑαι 

248 ὡς τὶ ὄντε, εἶ ἄρα ἀνϑρωπίσχους τινὰς ἐξαπτατήσαντε 15 
εὐδοχιμήσετον ὁ ἐν αὐτοῖς. ἐμοὶ μιὲν οὖν, ὠ φίλε, χαϑύήρα- 
σϑαι ἀνάγχη" ἔστιν δὲ τοῖς ἁμαρτάνουσι περὶ μυϑολο- 
γίαν χκαϑαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅμηρος μὲν οὐχ ἤσϑετο, Στη- 
σίχορος δέ. τῶν γὰρ ὀμμάτων στερηϑεὶς διὰ τὴν Ἑλένης 
καχηγορίαν οὐχ ἠγνόησεν ὥσπερ Ὅμηρος, ἀλλ᾽ ἅτε μουσι- 20 
χὸς ὧν ἔγνω τὴν αἰτέαν, καὶ ποιεῖ εὐθὺς 

οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος οὗτος, 
οὐδ᾽ ἔβας ἐν νηυσὶν εὐσέλμοις, οὐ δ᾽ ἵκεο Πέρ- 

γαμα Τροέας" 
χαὶ ποιήσας δὴ πᾶσαν τὴν καλουμένην παλινῳδίαν παρα- 25 
χρῆμα ἀνέβλεψεν. ἐγὼ οὖν σοφώτερος ἐχείνων γενήσομαι 
χατ᾽ αὐτό γε τοῦτο" πρὶν γάρ τι παϑεῖν διὰ τὴν τοῦ 
Ἔρωτος χαχηγορίαν πειράσομαι αὐτῷ ἀποδοῦναι τὴν στα- 
λινῳδίαν, γυμνῇ τῇ χεφαλῇ, καὶ οὐχ ὥσπερ τότε ὑπὶ 
αἰσχύνης ἐγκεκαλυμμένος. 30 

ΦΑΙ. Τουτωνί, ὦ Σώχρατες, οὐχ ἔστιν ἅττ᾽ ἂν ἐμοὶ 

εἶπες ἡδίω. 
Σῶ, Καὶ γάρ, ὠγαϑὲ Φαῖδρε, ἐννοεῖς ὡς ἀναιδῶς 

ς εἴρησϑον τὼ λόγω, οὗτός τε καὶ ὃ ἐκ τοῦ βιβλίου δηϑείς. 

((. 23τ) 
Β 

22 Βεύξκ ροξί. ἱγυ.1 Ρ. ό4τ 

2 οὗ τις Τ: οὗ τις Β 8 οὐ τι ΤΌ: ὅτι Β, οὔτοι Ηείπάουε. τὶ τῷ 
δὲ λόγῳ τῷ Β, τὼ δὴ λόγω τῶ τ 12 αὑτοῦ (510) Β΄! ἡμαρτανέτην 
ΤΙ ἡμαρτανετὴν Β 13 ἔτι τε Τ;: εἴτε Β 14 μηδὲ ΤΙ μήτε Β, 5εἃ 
ἴῃ τηδῦρ, ν]1 ποία 22 ἕτυμιος Βί, ετῦμος Τ' 23 οὐδ᾽ ἔθας ἜΣ 
οὐδὲ βὰς Β 29 γυμνῇ τῇ Τ!: γυμνῇ Β δ834τὼ λόγω Τ: τῷ λόγῳ 
Β | οὗτός --- ῥηϑ'εἰς ἀεἴενῖε ΗἰτϑοΠίρ᾽ ν 
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εἰ γὰρ ἀχούων τις τύχοι ἡμῶν γεννάδας χαὶ πρᾷος τὸ 
ἦϑος, ἑτέρου δὲ τοιούτου ἐρῶν ἢ χαὶ πρότερόν ποτε ἐρα- 
σϑείς, λεγόντων ὡς διὰ σμιχρὰ “μεγάλας ἔχϑρας οἱ ἐρα- 

σταὶ ἀναιροῦνται χαὶ ἔχουσι πρὸς τὰ παιδιχὰ φϑονερῶς 
τε χαὶ βλαβερῶς, ττῶς οὐκ ἂν οἴει αὐτὸν ἡγεῖσϑαι ἀχούειν 

ἐν ναύταις που τεϑραμμένων χαὶ οὐδένα ἐλεύϑερον ἔρωτα 
ἑωραχότων, πολλοῦ δ᾽ ἂν δεῖν ἡμῖν ὁμολογεῖν ἃ ψέγομεν 
τὸν Ἔρωτα; 

ΦΑΙ. Ἴσως νὴ Δί, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ. Τοῦτόν γε τοίνυν ἔγωγε αἰσχυνόμενος, καὶ αὐτὸν 

τὸν Ἔρωτα δεδιώς, ἐπιϑυμῶ ποτίμῳ λόγῳ οἷον ἁλμυρὰν 
ἀχοὴν ἀποχλύσασϑαι" συμβουλεύω δὲ καὶ “υσίᾳ ὃ τι 
τάχιστα γράψαι, ὡς χρὴ ἐραστῇ μᾶλλον ἢ μὴ ἐρῶντι ἐκ 
τῶν ὁμοίων χαρίξεσϑαι. 

ΦΑΙ. λλ᾽ εὖ ἴσϑε ὅτι ἕξει τοῦϑ᾽ οὕτω" σοῦ γὰρ εἰ- 
πόντος τὸν τοῦ ἐραστοῦ ἔπαινον, ττᾶσα ἀνάγκη “Ἃυσίαν 
ὑτὲ ἐμοῦ ἀναγχασϑῆναι γράψαι αὖ περὶ τοῦ αὐτοῦ 
λόγον. 

Σῷ. Τοῦτο μὲν πιστεύω, ἕωσπερ ἂν ἧς ὃς εἶ. 
ΦΑΙ. “γε τοίνυν ϑαρρῶν. 
ΣΩ, ποῦ δή μοι ὃ σαῖς πρὸς ὃν ἔλεγον; ἵνα χαὶ 

τοῦτο ἀχούσῃ χαὶ μὴ ἀνήκοος ὧν φϑάσῃ χαρισάμενος τῷ 
μὴ ἐρῶντι. 

ΦΑΙ. Οὗτος παρά σοι μάλα πλησίον ἀεὶ πάρεστιν, 
ὅταν σὺ βούλῃ. 

ΣΩ. Οὑτωσὶ τοίνυν, ὦ παῖ καλέ, ἐννόησον, ὡς ὃ μὲν 
πρότερος ἦν λόγος Φαίδρου τοῦ Πυϑοχλέους, Μυρρινου- 

σίου ἀνδρός" ὃν δὲ μέλλω λέγειν, Στησιχόρου τοῦ Εὐφή- 
μου, Ἱμεραίου. λεχτέος δὲ ὧδε, ὅτι οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος λό- 
γος, ὃς ἂν παρόντος ἐραστοῦ τῷ μὴ ἐρῶντι μᾶλλον φῇ 
δεῖν χαρίζεσϑαι, διότι δὴ ὃ 0 μὲν μαίνεται, ὃ δὲ σωφρονεῖ. 
εἰ μὲν γὰρ ἣν ἁπλοῦν τὸ μανίαν χαχὸν εἶναι, καλῶς ἂν 

τι ποτίμῳ --- τῶ ἀποχλύσασϑαι Ηοτπῖορ. περὶ μεθόδου δεινοτ. ΝῚ 
(ΑἸ 407 ν»α!Ζ 11 430 ϑρεηρεῖ) | 32 εἰ μὲν --- 25, τό ἔργα Αὐιβίιάςϑ οὐ. 45 
11 τὸ θιηάοτῆ 

6 τεϑραμιμένων 6Χ ΘΙΠΘΠ4. ΔΡΟΡΥ. (ΟἸ5]]1 ΙΔ ΠΠΠῈ 155: τεϑραμι- 
μένον ΒΤ | ἐλεύϑερον ΒΤ; ἐλευϑέριον Ἡ]τΒΟΠΙΡ ΙΟ γε ΒΤ: τε 
ΔΠΟΠΥΤΊΙΙΒ 1ῃ γοερ οι ἰηὶ ἘΡ. οτἹ. 6 ι ἐπιϑυμῶ Β: ἐπιϑυμῷ Τ' 
15 οὕτω" σου 5ΟΥΙΡΒΙ: οὕτως οὐ ΒΤ, οὕτως σοῦ ἰ 22 τοῦτο Β: 
τούτου Τ' 24 πάρα σοι 5ΟΙΡΒ1 εἰ πάρεστιν ἀε]ενι (ορεί νϑΐ. 
Ἰ6ςοΐ. 119 27 μυρρινουσίου Ἴ: μυριννουσίου Β 29 λεκτέος δὲ 
Τ: δὲ Β΄] λόγος Β: ὁ λόγοωοτΤ 581: δὲ Β, 564 ἴῃ ΓΤ88. 
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ἐλέγετο" νῦν δὲ τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν. ἡμῖν γίγνεται 
διὰ μανίας, ϑείᾳ μέντοι δόσει διδομένης. ἣ τε γὰρ δὴ ἐν 

Β “ελφοῖς προφῆτις αἵ τ᾽ ἐν Ζωδώνῃ ἱέρειαι μανεῖσαι μὲν 
πολλὰ δὴ χαὶ χαλὰ ἰδίᾳ τε χαὶ δημοσίᾳ τὴν Ἑλλάδα εἰρ- 

(. 53.) γάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ἢ οὐδέν" χαὶ ἐὰν δὴ 
λέγωμεν Σίβυλλαν τε χαὶ ἄλλους, ὅσοι μαντικῇ χρώμενοι 
ἐνθέῳ πολλὰ δὴ πολλοῖς προλέγοντες εἰς τὸ μέλλον ὧὦρ- 
ϑωσαν, μηχύνοιμεν ἂν δῆλα παντὶ λέγοντες" τόδε μὴν 
ἄξιον ἐπιμαρτύρασϑαι, ὅτι χαὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ὃνό- 
ματα τιϑέμενοι οὐχ αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος μανίαν. 
οὐ γὰρ ἂν τῇ καλλίστῃ τέχνῃ, ἢ τὸ μέλ λον κρένεται, αὐτὸ 
τοῦτο τοὔνομα ἐμτιλέχοντες μανιχὴν ἐχάλεσαν" ἀλλ᾽ ὡς 
χαλοῦ ὄντος, ὅταν ϑείᾳ μοίρᾳ γίγνηται, οὕτω νομίσαντες 
ἔϑεντο, οἱ δὲ νῦν ἀπειροχάλως τὸ ταῦ ἐπεμβάλλοντες 
μαντιχὴν ἐχάλεσαν. ἐπεὶ χαὶ τήν γε τῶν ἐμφρόνων ζήτη- 
σιν τοῦ μέλλοντος διά τε ὀρνίϑων [ποιουμένων] χαὶ τῶν 
ἄλλων σημείων, ἅτ᾽ ἐχ διανοίας ποριζομένων ἀνϑρωπίνῃ 
οἰήσει νοῦν τε χαὶ ἱστορίαν, οἰονοϊστιχὴν ἐττωνόμασαν, ἣν 
γῦν οἰωνιστιχὴν τῷ ὦ σεμνύνοντες οἱ νέοι χαλοῦσιν" ὅσῳ 
δὴ οὖν τελεώτερον καὶ ἐντιμότερον μαντιχὴ οἰωνιστικχῆς, 
τό τε ὕνομα τοῦ ὀνόματος ἔργον τ᾽ ἔργου, τόσῳ κάλλιον 
μαρτυροῦσιν οἱ παλαιοὶ μανίαν σωφροσύνης τὴν ἕχ ϑεοῦ 
τῆς παρ᾽ ἀνϑρώπων γιγνομένης. ἀλλὰ μὴν νόσων γε χαὶ 
πόνων τῶν μεγίστων, ἃ δὴ τταλαιῶν ἐκ μηνιμάτων ποϑὲν 

15 ἐπεὶ --- το καλοῦσιν ΑΥϊϑειά. οΥ. 45 11 5ο Τιπάοτῇ [ 18 Ηετγτηΐαβ στὸ 
Αξὲε τὰ τρία ταῦτα οἱ παλαιοὶ ὀνόματα οἴησιν, νοῦν χαὶ ἱστορίαν 

ἐντείναντες εἰς ἕν ὄνομα οἰονοϊστιπκὴν αὐτὴν προσηγόρευσαν, πᾶσαν 

στοχαστικὴν ᾿ἀνϑρωπικὴν οἰονοϊστικὴν προσαγορεύσαντες, ἀπὸ μὲν 

τοῦ οἱο τὴν οἴησιν δηλοῦντες, ἀπὸ δὲ τοῦ νο τὸν νοῦν, ἀπὸ δὲ τοῦ ιστικὴν 
τὴν ἱστορίαν σημαίνοντες ] Ηεττπος. περὶ ἰδεῶν 1 6 (ΠΗ 224 ὟΥΑΪΖ 1| 201 
ΒΡθηρεὶ) ἃ ὃ πλάτων “τὴν οἰωνιστικήν φησὶν ὠωνιστικὴν, ἀπονομάσαι τινὰς 
ἀποσεμνύνοντας τὸ ὦ 

2 γὰρ δὴ Τ: γὰρ οσὐτὴ Ιασὰπα ἀπάαγατη ᾿ΠΘγασιτη Β, γὰρ Ατὶδε- 
ἄρορς δὲ. Τὸ γέἐνθέῳ Τ: ἐν ϑεοῖς Β, ἐνθέως ΔΝΊΠΟΚΟΙΤΊΔ ΠΗ | εἰς 
ἄεϊενι ΗἸγβοῃὶρ [ ὥρϑωσαν Ατ᾽δίάε5: ὀρϑῶς ΒΤ (προὔλεγον --- ὁρ- 
ϑῶς Δρορυ. Ε) 14 ἐπεμβάλλοντες ΒΤ: ἐπεμβαλόντες ΑτἸϑί65 
16 ποιουμένων --- ποριζομένων ΒΊ,, ποιουμένω» ἄδ]αν!; ποιουμένην 
- ποριζομένην ΘίΕΡΒδΠηι5, ποιουμένην --- ποριζόμενον ἩδΙπάοτί, 
σοιουμένην ---πποριζομένων Αϑῖ, ποιουμένων ---- ποριζομένην ΓΤ ΠΟΙΩΡ- 

50) 17 ἀνϑρωπίνῃ οἰήσει ΑΥὐἰδί465: ἀνϑρωπίνην οἰήσει Β, Ξε ν 
Ῥοβέ ἡ ἴῇ τ5., ἀνϑρωπίνη νοήσει Τ' 18 οἰονοϊστικὴν ΑΥΙΒΈΑ65: 
οἰωνιστικὴν Β, οἷον νοϊστικὴν Τ, ὠωνιστικὴν ΗΘΥΤΩΟΘΈΠΘ5 21 τόσῳ 
Β, 5εᾶ ῳ εχ εβιηηεπᾶ. 23 γεΒΤ: τε Αὐϑίι85 24 πόνων ΒΤ: 
ποινῶν ΝΔΙΟΚοπδοΥ δὰ Ευπρ. ΗἸΡΡΟΙ. 141 
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ἔν τισι τῶν γενῶν, ἢ μανία ἐγγενομένη χαὶ πιροφητεύσασα 
οἷς ἔδει ἀπαλλαγὴν ηὕρετο, καταφυγοῦσα πρὸς ϑεῶν εὐ- 
χάς τε χαὶ λατρείας, ὅϑεν χαϑαρμῶν τε χαὶ τελετῶν τυ- 
χοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τὸν ἑαυτῆς ἔχοντα πρός τε τὸν 
παρόντα χαὶ τὸν ἔπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὀρϑῶς μανέντι 
τε χαὶ κατασχομένῳ τῶν παρόντων καχῶν εὑρομένη. τρίτη 
δὲ ἀπὸ Μουσῶν χατοχωχή τὲ χαὶ μανία, λαβοῦσα ἁπαλὴν 
χαὶ ἄβατον ψυχήν, ἐγείρουσα καὶ ἐχβαχχεύουσα κατά τε 
ὡδὰς καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ποίησιν, μυρία τῶν παλαιῶν 
ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπιγιγνομένους παιδεύει" ὃς δ᾽ ἂν 
ἄνευ μανίας Μουσῶν ἐπὶ ποιητιχὰς ϑύρας ἀφίκηται, 
πεισϑεὶς ὡς ἄρα ἔχ τέχνης ἱχανὸς ποιητὴς ἐσόμενος, 
ἀτελὴς αὐτός τε χαὶ ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων 
ἢ τοῦ σωφρονοῦντος ἡφανίσϑη: 

Τοσαῦτα μέντοι χαὶ ἔτι πλείω ἔχω μανίας γιγνομένης 
ἀττὸ ϑεῶν λέγειν καλὰ ἐ ἔργα" ὥστε τοῦτό γε αὐτὸ μὴ φο- 
βώμεϑα, μηδέ τις ἡμᾶς λόγος ϑορυβείτω δεδιττόμενος, 
ὡς πρὸ τοῦ χεχινημένου τὸν σώφρονα δεῖ προαιρεῖσϑαι 
φίλον" ἀλλὰ τόδε πρὸς ἐκείνῳ δείξας φερέσϑω τὰ γικη- 
τήρια, ὡς οὐκ ἐπὶ ὠφελίᾳ ὃ ἔρως τῷ ἐρῶντι καὶ τῷ ἐρω- 
μένῳ ἔχ ϑεῶν ἐπιπέμπεται. ἡμῖν δὲ ἀποδεικτέον αὖὺ 
τοὐναντίον, ὡς ἐπὶ εὐτυχίᾳ τῇ μεγίστῃ παρὰ ϑεῶν ἢ τοι- 
αὐτὴ μανία δίδοται" ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξις ἢ ἔσται δεινοῖς μὲν 
ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή. δεῖ οὖν πρῶτον ψυχῆς φύσεως 
πέρι ϑείας τε χαὶ ἀνθρωπίνης ἰδόντα πάϑη τε χαὶ ἔργα 
τἀληϑὲς νοῆσαι" ἀρχὴ δὲ ἀποδείξεως ἥδε. 

το ὃς --- τ3 ποίησις ϑ[οὈ. εοἶορ. 2, 4, 2 το ϑεῆβο. ἄε ἔγζγϑπᾳ. δηΪπ}} 17, τὸ 
Ὥδτη οῖνα ὔταθοο ροδίδα οὐβάϊπγι5 : δ᾽ σπδηο,,,εἴ ᾿πβδηϊγα πο η άπ δϑε  ϑῖνα 
ῬΙαδίομι.,, γι σίγα Ῥοείῖοαβ ἔοτεϑβ σΟΠΡΟΒ Βα ΡΕΡΌ ΣΕ .ν.ὉὉ-. Ῥγοοΐι5 
ἴῃ ῬοΙΕ. 364, τό τηἴτα ὃς γὰρ ἄν, φησίν, ἄνευ μουσῶν μανίας ἐπὶ ποιητι- 
κῆς ϑύρας ἀφίκηται, καὶ αὐτός ἀτελής ἐστι, ποιητὴς καὶ ἡ ποίησις αὖ- 
τοῦ ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἡ τοῦ σωφρονοῦντος ἠφανίσϑη ] τό ὥστε --- 
24 πιστή 5100. δοἴοξ. 1, 9, 8 

Ι γενῶν, ἡ ΒΤ: γενῶν ἣν ἨΕΥΙΊΔΠΠ (ἅτε δὴ --- γενῶν γενομένων, 

ἡ Ἡεϊηδοτῇ | προφητεύσασα, οἷς ἔδει ἀπαλλαγὴν ἀϊδίιηχιί ΤΌΘ ΟΚ 
ἈΡΊΔοΡἤδιη. 1 636 53 ὅϑεν Β: ὅϑεν δὴ Τ, οϑεν καὶ σοαΐϊοο5 ΕΤΙΝ 
Αὐιβίια!5 4 τὸν ἑαυτῆς ἔχοντα ΒΤ: Ἦν αὐτὴν ἔχοντα Ατ᾽Ξί4 65, 
τὸν ἑαυτῆς Βαάπδτη ρταρῖ. ΝῚ 6 τρίτη "ΒΒ 7 κατοκωχή ἈΡΟΡΥ. 
Ρ; κατοικωχη Β, κατακωχὴ Τ, Υαο6η5 Ὁ τὶ ποιητικὰς ΒΤ οἴ. Ηδυρί 
ΟΡτισς. Η.320: ποιητικῆς ῬΥΟΟΪα5, ΟἸτὴ Αϑί, ἀθ]ανι (οΡαί πη θηγο5.3 
Π 259 12 πεισϑεὶς ἀο]αν (οΡεοΐ 14:8. ἡ υ πεὶ μεστοιν ; 
μέν σοι Τ', Ατ᾽ϑβίθς 26 ἀρχὴ --- ἥδε ἀδΙεν!ς ΝΑΡΘΥ Ο05. οΥἹί. 19 

Ἐ, 

240 

(ἢ. 232 Ὁ) 
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ἐπ ᾿-» 2 , ν ᾿ 2 , 2 , 

Ψυχὴ πᾶσα ἀϑάνατος. τὸ γὰρ ἀειχίνητον ἀϑάνατον᾽ 
Α Ἂν ἂν - Α ς 9 2 , - » 

τὸ ὃ ἀλλο χινοῦν χαὶ ὑπὲ ἄλλου χινούμενον, τταῦλαν ἔχον 
χιγήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς" μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, 

- ’, , , 

ἅτε οὐχ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔ ποτε λήγει κινούμενον, 
Ἦν [4 ζω; - ν 

ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρχὴ 
2 2 ’, 3 - ,ὔ - 

κινήσεως. ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς γὰρ ἀνάγχη πᾶν 
Ν ’, ͵ Ἁ 2 ’, 

τὸ γιγνόμενον γίγνεσθαι, αὐτὴν δὲ μηδ᾽ ἐξ ἑνός" εἰ γὰρ 
’, τῷ 2 - ’ ἔχ του ἀρχὴ γίγνοιτο, τοῦτο" οὐχ ἂν ἐξ ἀρχῆς γίγνοιτο. 

΄ὔ 2 ΄ ΄ 

ἐπειδὲ δὲ ἀγένητόν ἔστιν, χαὶ ἀδιάφϑορον αὐτὸ ἀνάγχη 
εἶναι. ἀρχῆς γὰρ δὴ ἀπολομένης οὔτε αὐτή στοτε ἔχ του 
οὔτε ἄλλο ἐξ ἐχείν ἐγήύσεται, εἴπτερ ἐξ ἀρχῆς δεῖ τὰ 

΄ ϑ- 7 ᾧ ᾿ ᾿ " 3 9χὴβ ᾿ ΕῸΝ 

πάντα γίγνεσθαι. οὕτω δὴ κινήσεως μὲν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ 
Ἁ - - ᾿ , ,ὔ ᾿ 

αὑτὸ κινοῦν. τοῦτο δὲ οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι οὔτε γίγνεσϑαι 
δυνατόν, ἢ πάντα τε οὐρανὸν πᾶσαν τε γένεσιν συμίπε- 

» -» ι , 53 “ , 
σοῦσαν στῆναι χαὶ μήποτε αὖϑις ἔχειν οϑεν χινηϑέντα 

τ (ἴσεσο Ταο. ἀισραί. τ᾿, 23, 53 αΠποα ΞΕΙΏΡΕΥ τπονεΐασ, δαξεσπατη εϑὲ; αυοά 
δαΐετα τηοέυτη δάξεσε δ᾽ῖο ααοάσιε ᾿ρβυτα αρσιίδέυσ δἰϊαπᾶάθ, ααδπᾶο ἥπετα μΒαθεξ 
τηοΐα5, νι νε παι ἤπειη μαρεδίῖ πεοαββε εϑέ. ϑοίυτη Ἰστίασ, ασαοά 56 ἀρβυτῃ τππονεΐ, 

4αῖᾳ πυτηᾳύδτη ἀεβευι τι 8. 586, ΠΟ ΠΊΠΌ53Πὶ ΠΕ ΤΠΟΥΕΥΙ αὐ! ἐπ ἀεϑῖπῖξ : φαΐη ετίδτη 
ςεΐεσβ 4186 τηονεπίασ Πὶς ἔομϑβ, πος ῬυποΙριτα ἐξέ τπονεπαὶ ῬΥΠΟΙ͂ΡΙΙ δαΐετα 
Π1.1184 εϑί ΟΥΙΡΟ ; πϑῖὴ ε ὈΣΓΙΠΟΙΡΙΟ ΟΥ̓ ΕΣ ΟΠΊηϊδ, ἸΡ5Ὸ πὶ διΐεπι πι1}14 εχ σὰ 4118 
850] Ροΐεβξξ ; πες επὶπῃ εββϑεΐῖ 1ὰ ῥυϊποίριατη, αποά σὶρστογεΐαγ αἰϊαπάθ. Οποά 51 

πυτη]θδτη ΟΥαΥ, π6 οσοΙάϊε αὐατάετῃ πτηηπδτη. Νδιη Ῥυϊποιρίατη ἐχϑεϊποΐαστα πες 
ἸΡβυτα 840 δἷῖο γτεπαβοδίισ πΠΕῈῸ εχ 56 δἰ ογθδῦϊξ, 51 συϊάθπη πϑοεββα δϑί 8 ΡΓπ- 
ΟἹΡΙΟ ΟΥ̓ΤῚ ομηπῖα. [τὰ βΐ πὶ τηοΐὰβ ὑσιποιρίστη εχ εο 5ιΐ, ασυοά ᾿ρβύυτῃ 8 56 ππονο- 
τὰγ : 14 δυΐειη πες π8501] ροΐεβί ΠεῸ ΤΠΟΥΪ, ναὶ σοποιάδξ οσηπα σδεϊαπι οσηηβηια 
πδΐαγα σοηβιϑίαξ ἤθοαϑθα εϑὲ 6 νἱπὶ 0Π14πῚ παποϊβοδέιγ, 48 ἃ ῬΥΙΊΟ ἱτηρυ ἶσα. 
τηονεδίασ. Ουτῃ ραΐεαϊ ᾿ρίτασ δεΐαγπττη 1ἃ εβϑε, αποά 56 ἰρβαπι τπονεαΐ, 415 
εβὲ αὶ δῆς παΐασγαπι ΔΠ1Π}15 6556 ὑπ θυιΐατη περσεῖ ἢ [πϑπΙ πη εϑξὲ ἘΠ πὶ ΟΓΏΠΕ, 
ααοά Ρυΐξι αριΐαΐαυσ Ἔχίεσῃο : σποα δυῖἴεπὶ αεϑὲ δπιτηδὶ, τὰ πιοῖι οἰδεῖ ἱπέθστοσα 
εὖ Ξῃο. Ναπι δες εϑξ ρσορσῖα παίισγα δηϊπη δἴαια νἱβ, απ86 5ὶ εϑὲ ὑπᾶ εχ οσηηῖ- 
Ῥὰ5 α8δε 56 ἴρϑᾶ [5Ὲερε1] τηονθδῖ, πεαὰςε παΐβ σεσίε εβί εἴ δεΐειμδ εἽβί οἷ. 4Ἂ 
τερ. Ἷ7᾽Π 25 [τ ψυχὴ --- ἀϑάνατον 16 (111 2290 ὟὟήγ,412 11 294 ϑρεηρεῖ)} τ ψυχὴ 
- 3 ζωῆς 5.80]. Ατϊξίορῃ. ΝᾺ. νβ. 95 τ ψυχὴ --- 27, 1τ3 ἡνιόχου 8108. εοἴος. 
1, 41, τι | 8 7ΔτηΌ]ςἢ. ᾿πεγοάιισίς. ἱπ Νουα ΟὮ δὐϊτῆτηεί. τὰ ΤἜππαΪ5 διότε 
δὲ ἐξαρχῆς οὐκ ἂν εἴη (διότι εἰ ἐξ ἀρχῆς εἴη ΑΞ0, φησὶν ὁ Πλάτων, οὐκ ἄν 
ἔτι ἀρχὴ εἴη 1 Ἡετγπηῖαβ 122 πηβά. Αβε εἐ γίνεται ἀρχή, ἐξ οὐκ ἀρχῆς ἂν γένοιτο 
διὰ τὸ αὐτὴν ὑποκεῖσθαι ἀρχὴν εἶναι 1 ὙΒεοάοτεῖ. ἐμεταρεαξ. τοὸ Θαἰβέογά 
ἀκούσαι ἂν τις καὶ Τιμαίου τοῦ Λοχροῦ λέγοντος Μία ἀρχὰ πάντων ἐστὶν 
ἀγέννητος" εἰ γὰρ ἐγένετο, οὐκ ἄν ἦν ἔτι ἀρχά, ἀλλ ἐχείνα ἐξ ἃς ἀρχὰ ἐγένετο 

Ι ψυχὴ πᾶσα ἀϑάνατος ΟΕἸσΘΙΟΠΕΠ, πΟὴ ἰαρῖσδα ραΐαν! 
ΘΡΘΏΡΕΙ ΡΠΠΠΟΙοΡ. ΧΧ Διο 58αὐτὸ Τ: αὐτὸ Β 8 τοῦτο οὐκ ἂν 
ἐξ ἀρχῆς γίγνοιτο ΘΟΒ]ΕΙΘΙΤΉΔΟΠΟΙ (ν6] οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆς γίγνοιτο 
τοῦτο): οὐκὰν ἐξαρχῆς γίγνοιτο ΒΤ, οὐκ ἂν ἀρχὴ γίγνοιτο ἈΡΟΡΥ. 
ΨιπαοΡθοπεηβα 89 οὗ. Μυτεί ναΐ. Ἰεςΐ. Ψ1Π 3, οὐκ ἂν πᾶν ἐξ ἀρχῆς 
γίγνοιτο Ἠεϊπαοτΐ, οὐκ ἂν ἔτι ἀρχὴ γένοιτο ΒαϊτηδΠῃ, οὐκ ἄν (νε] 
οὐκ ἂν ἔτι) ἀρχὴ εἴη Αϑί, αὐτὴ ἂν ἐξ ἀρχῆς γίγνοιτο ΘΟΒΠΟΘΙάΘΓ 
Ζειίβοῆγ. ἔ. 4. (γγηπαβίαϊνν. ΧΙ ΧΠΙ 702 9 ἀδιάφϑορον ΤΊ ἀδιεά- 
φορον Β 13 αὑτὸ Τ: αὐτὸ Β 14 γένεσιν ΒΤ: γῆν ἴῃ τηδύρ, ἵ 
15 ἔχειν ϑίοραξιιβ: ἔχειν στῆναι ΒΤ || κινηϑέντα ΒΤ; κινηϑέν τε 
Κομάς 

Ιο. 
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γενήσεται. ἀϑανάτου δὲ πεφασμένου τοῦ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κι- 
γουμένου, ψυχῆς οὐσίαν τε χαὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις 
λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται. πιᾶν γὰρ σῶμα, ᾧ μὲν ἔξωϑεν τὸ 
κινεῖσθαι, ἄψυχον, ᾧ δὲ ἔνδοϑεν αὐτῷ ἐξ αὑτοῦ, ἔμψυ- 

5. χον, ὡς ταύτης οὔσης φύσεως ψυχῆς" εἰ δ᾽ ἔστιν τοῦτο 
οὕτως ἔχον, μὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ χινοῦν ἢ 246 
ψυχήν, ἐξ ἀνάγχης ἀγένητόν τε χαὶ ἀϑάνατον ψυχὴ 

Περὶ μὲν οὖν ἀϑανασίας αὐτῆς ἱχανῶς" περὶ δὲ τῆς 
τὸ ἰδέας αὐτῆς ὧδε λεχτέον" οἷον μέν ἔστι, πάντῃ πάντως 

ϑείας εἶναι καὶ μαχρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοικεν, ἀνϑρω- 
ΕῚ ᾽ὔ ,ὔ 2 7 ’ Ν 

πίνης τὲ χαὶ ἐλάττονος" ταύτῃ οὖν λέγωμεν. ἐοιχέτω δὴ 
ξυμφύτῳ δυνάμιδι ὑπτοπτέρου ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου. 

(4.110) ϑεῶν μὲν οὖν ἵπττοι τε καὶ ἡνίοχοι πάντες αὐτοί τε ἀγα- 
Ἰ ΚΝ δου 9 -» Χ Χ “-“ 3) , ᾿Ξ Νὴ “- 

15 ϑοὶ χαὶ ἐξ ἀγαθῶν, τὸ δὲ τῶν ἄλλων μέμιχται" χαὶ πρῶ- Β 
τον μὲν ἡμῶν ὃ ἄρχων συνωρίδος ἡνιοχεῖ, εἶτα τῶν ἵτπι- 
πων ὃ μὲν αὐτῷ καλός τε χἀγαϑὸς καὶ ἐκ τοιούτων, ὃ δ᾽ 
2 3 ὕὔ δι ι. 3 7ὔ ᾿ ᾿ δ᾽ Χ ’, 2 
ἐξ ἐναντίων τε χαὶ ἐναντίος" χαλεπὴ δὴ καὶ δύσχολος δὲ 
2 - - Ν 5 Ν 

ἀνάγχης ἢ περὶ ἡμᾶς ἡνιόχησις. πῇ δὴ οὖν ϑνητὸν καὶ 
3 ΄ -» 3 ᾽ὔ ’ 9, » - ς Ἂς 

20 ἀϑάνατον ζῷον ἐχλήϑη, πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα ἢ ψυχὴ (( 2332) 
παντὸς ἐπιμιελεῖται τοῦ ἁψύχου, ττάντα δὲ οὐρανὸν στερι- 

ὌΝ 3} 9.32 2) 2) , Ε , ᾿ 5: σεολεῖ, ἀλλοτ ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη" τελέα μὲν οὖσα ΓΟ 
καὶ ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε χαὶ πάντα τὸν κόσμον 
διοικεῖ" ἢ δὲ πτερορρυήσασα φέρεται, ἕως ἂν στερεοῦ 

25 τινὸς ἀντιλάβηται, οὗ χκατοιχισϑεῖσα, σῶμα γήϊνον λα- 
βοῦσα, αὐτὸ αὑτὸ δοχοῦν χινεῖν διὰ τὴν ἐχείνης δύναμιν, 
ζῷον τὸ ξύμπαν ἐχλήϑη, ψυχὴ χαὶ σῶμα τταγέν, ϑνητόν 
2 537 2 , ὸ 2 7, Ἁ 2 5 5 ξεν φ 

1 ἔσχεν ἑπωγυμίαν" ἀϑάνατον δὲ οὐδ᾽ δξ ἑνὸς λόγου λε- 

20 πᾶσα --- 22 γιγνομένη Ἐλι5ε 0. Ῥγδεραΐ. βενδῃξ. 15,9 (11 361: Τιπάουἕ) 

Ι ἀϑανάτου δὲ Τ, ϑίοραρσιβ: ἀϑανάτου Β 2 οὐσίαν ΒΤ: φύ- 
σιν ΝΑΌΘΥ Τηποηηο5.2 ΙΝ 333 4 αὑτοῦ Τ: αὐτοῦ (51) Β 12 ἐοι- 
κέτω δὴ ξυμφύτῳ γρ.ἰ: ἔοικε τῷ δὴ ξυμφύτῳ Β, ἐοικετῳ δὴ ξυμφύτῳ 
Τ, δὴ ἐοικε τῳ ξυμφύτῳ 5ἰστιὶβ ἰγδηροϑι τ οηἿ5 δἤδοιϊ Τ, ἐοεκέτω δὲ 
ξυμφύτῳ 5΄οΡαβξιι5 14 ἡνίοχοι πάντες αὐτοί τε Τ, 564 ἄν 6Χ 
Θθηά.: ἡνίοχοι καὶ πάντες αὐτοὶ Β, ἡνίοχοι πάντες καὶ αὐτοὶ ΒαϊΐοΥ 
17 αὐτῷ ΒΤ: αὐτῶν ἀρορστ. ΝΙΠἀοΡοπρδηβα 89, Ηεἰπάοτῇ, αὐτὸς 
ατυπηηηα 46 ῬΙαΐοηῖβ ῬΠΔΘαΙΙ δ᾽ααοί Ἰος]5 7 19 καὶ Β: τε καὶ Τ 
20 πᾶσα ἡ ψυχὴ Β: ἡ ψυχὴ πᾶσα Τ (ψυχὴ γὰρ πᾶσα ἘΛ5ΘΌὈΙ5) 
21 οὐρανὸν ἀδ]αν! ΒΔΑΠΑΠ] 22 μὲν Β: μὲν οὐν ΤΣ 23 πάντα Β: 
ἅπαντα Τ᾽ 25 οὗ Τ: ου (510) Β 26 αὐτὸ αὑτὸ Τ: αὐτοαῦτο (510) Β 
28 ἀϑάνατον ΒΤ: τὸ ἀϑάνατον Ἡεϊηάοτί | λελογισμένου --- πλάττο- 
μὲν ΔΡορύδρμα: λελογισμένου --- πτλαττομένου ΒΎΊ, λελογίσμεϑα --- 
στλάττομεν ΒΔΑΠδτΙη (λελογισμένου --- πλάττομεν οἱ α. ἨΘΙΔΠΏ) 
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- 3 κ , , εἶ 

λογισμένου, ἀλλὰ πλάττομεν οὔτε ἰδόντες οὔτε ἱχανῶς 

Ὁ γοήσαντες ϑεόν, ἀϑάνατόν τι ζῷον, ἔχον μὲν ψυχήν, ἔχον 

δὲ σῶμα, τὸν ἀεὶ δὲ χρόνον ταῦτα ξυμπεφυχότα. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν δή, ὅπτῃ τῷ ϑεῷ φίλον, ταύτῃ ἐχέτω τε χαὶ 
λεγέσϑω" τὴν δὲ αἰτίαν τῆς τῶν πτερῶν ἀποβολῆς, δὲ 
ἣν ψυχῆς ἀπορρεῖ, λάβωμεν. ἔστι δέ τις τοιάδε. 

Πέφυχεν ἢ πτεροῦ δύναμις τὸ ἐμβριϑὲς ἄγειν ἄνω 

μετεωρίζουσα, ἢ τὸ τῶν ϑεῶν γένος οἰχεῖ᾽ χεχοινώνηχεν 
δέ πῃ μάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ ϑείου. τὸ δὲ ϑεῖον 
χαλόν, σοφόν, ἀγαϑόν, καὶ τεᾶν ὅ τι τοιοῦτον" τούτοις δὴ 
τρέφεταί τε χαὶ αὔξεται μάλιστά γε τὸ τῆς ψυχῆς πτέ- 
ρωμα, αἰσχρῷ δὲ χαὶ χκαχῷ [χαὶ τοῖς ἐναντίοις) φϑένει 
τε χαὶ διόλλυται. ὃ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ 
Ζεύς, ἐλαύνων πτηνὸν ἄριια, πρῶτος πορεύεται, δια- 
χοσμῶν πάντα χαὶ ἐπιμελούμενος" τῷ δ᾽ ἕπεται στρατιὰ 
ϑεῶν τε χαὶ δαιμόνων, χατὰ ἕνδεχα μέρη χεχοσμημένη" 
μένει γὰρ Ἑστία ἐν ϑεῶν οἴχῳ μόνη" τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι 
ἐν τῷ τῶν δώδεχα ἀριϑμῷ τεταγμένοι ϑεοὶ ἄρχοντες 
ἡγοῦνται χατὰ τάξιν ἣν ἕκαστος ἐτάχϑη. πολλαὶ μὲν οὖν 
χαὶ μαχάριαι ϑέαι τε χαὶ διέξοδοι ἐντὸς οὐρανοῦ, ἃς 

ϑεῶν γένος εὐδαιμόνως ἐπιστρέφεται, πράττων ἕχαστος 
αὐτῶν τὸ αὑτοῦ, ἕπεται δὲ ὃ ἀεὶ ἐϑέλων τε χαὶ δυνάμε- 

" ῬΙυςΑτοῆ. φαδεϑέ. ΡΙδΐ. τοοάς πῶς ποτε ἐν τῷ “Φαίδρῳ λέγεται τὸ τὴν 
τοῦ πτεροῦ φύσιν, ὑφ᾽ ἧς ἄνω τὸ ἐμβριϑὲς ἀνάγεται, κεκοινωνηκέναι 
μάλ ιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ ϑεοῦ ] τ3 ὃ --- τὰ Ζεύς Βεπιείγ. περὶ ἑρμη- 
νείας Τ ΟἹ (ΙΧ 30 ΝΥΔ12 111 275 ϑρεηρεὶ)} 13 ὃ --- τά ἅρμα Ἠετππος. περὶ 
εὑρέσεως ΕΝ τσ σι 177 412 ΠῚ 2:9 ϑρεηρεὶ) Επιϑίδιῃ. Οάνεϑ. 476 εὰ. Βα51}. 
1Π τα, τ4 εἄ. 1Δ1Ρ5. περὶ ἰδεῶν 16 (111 223 ΝΥΑΙΖ 11 290 ϑρεηρεὶ) 1 6 (Ἱ 225 
Ὗγ412Ζ 11 291 ϑρεηξεὶ) ᾿ἉΠΟΠΥΤΗ. περὶ σχημάτων (ὟΙ 652 ὟΝ ΑΙΖ 1ΠΠ τά4 
Θρεηρε])} 13 ὁ --- 7 μόνη Μδοτοῦ. βαΐυσπη. 1 23 | 13 ὃ -- ,39,τ ἵσταται Τι1ο- 
ὮΥ5 ἀε Ῥεπλοβίῃ. ὙΙ 9γ1 Εεῖβκε 13 [ποΐδη. Ῥιβοδΐῖ. 22 ὃ μέγας ἐν οὐρανῷ 
Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων Ι Τϑιοῖαπ. Βὶ5 δοουβ. 33 ἔνϑα ὃ μέγας ἐν 

οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων φέρεται Ι Ρ]αἴασο ἢ. πο ΡΟβ56 βϑαδνιεῦ 
ΨΙΝΙ 560. ἘΡΙΟΌΪ. ΣΙΟ2 Ε ἀλλὰ ὃ μὲν μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς --- πρῶτος πο- 

ρεύεται διαχοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος  τ5 τῷ --- τό χεχοσμη μένη 
Ῥγοοΐαβ5 {Πςοἱ]. ΡΙΔΐ. ΥΙ:4Ρ 397 τ7 μένει --- μόνη ϑγπεβ. Πΐοη. 58 Ὁ Ῥεζανῖτιϑ 

1 οὔτε ἰδόντες Τ: οὔτ᾽ εἰδότες Β 2 τι ζῷον Τ: τὸ ζῷον Β, τι 
ζῶον ἐκάλεσαν Ἠεϊπάοτέ 4 δὴ Τ: ἤδη Β 8 ἡ ΤΙ: η (55) Β 9 ϑείου 
ΡῬΙαΐαγομα5, Ηεϊηαοτῇ: ϑείου ψυχή ΒΤ 1 μάλιστά γε Ὁ: μάλιστά 
τε Β, μάλιστα Τ' 12 καὶ τοῖς ἐναντίοις ΒΤ, ἄε]εν!: καὶ τοιούτοις 
ἐναντίοις ϑυςσκον ΕὈττὴ ἄογ Ρ]αΐ. ΘΟ τ θη 251, καὶ ἄλλοις ἐναντίοις 
Ηγϑομὶρς αοτρ. 24 (νεῖ ροίϊι5 πτέρωμα, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις φϑίνει τε 
καὶ διόλλυται) τ ἡγεμὼν ἀρ]οντ αἀτόθῃ νδη ῬΧΪ βίου ΡΓΟΘΟΡΟΡΥ. 
161 17 ἄλλων Β, 6Χ 6δπιοηά. ΤΊ: ἄλλω Τ᾽ 21 εὐδαιμόνως 50ΥΡ51: 
εὐδαιμόνων ΒΤ, καὶ δαιμόνων ΒαάΠΑΠ 
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γος᾽ φϑόνος γὰρ ἔξω ϑείου χοροῦ ἵσταται" ὅταν δὲ δὴ 
πρὸς δαῖτα χαὶ ἐπὶ ϑοίνην ἴωσιν ἄχραν ὑπὸ τὴν ὑπου- 
ράνιον ἁψῖδα [πιορεύονται] πρὸς ἄναντες ἤδη, τὰ μὲν 

Ξ ᾿ ᾿ ὧς φββαοΣ ᾿ ' 
ϑεῶν ὀχήματα ἰσορρόττως εὐήνια ὄντα ῥᾳδίως πορεύεται, 
τὰ δὲ ἀλλα μόγις" βρίϑει γὰρ ὁ τῆς χάχης ἵππος μετὲ- 
χων, ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων, ᾧ μὴ χαλῶς ἣν 
τεϑραμμένος τῶν ἡνιόχων" ἔνϑα δὴ πόνος τε χαὶ ἀγὼν 
ἔσχατος ψυχῇ πρόχειται. αἱ μὲν γὰρ ἀϑάνατοι καλούμε- 
γαι, ἡνίκ᾽ ἂν πρὸς ἄχρῳ γένωνται, ἔξω πορευϑεῖσαι ἔστη- 
σαν ἐπὶ τῷ τοῦ οὐρανοῦ νώτῳ, στάσας δὲ αὐτὰς περιάγει 
ἡ περιφορά, αἱ δὲ ϑεωροῦσι τὰ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. τὸν δὲ 
ὑπερουράνιον τόπον οὔτε τις ὕμνησέ σω τῶν τῇδε ποιη- 
τὴς οὔτε ποτὲ ὑμνήσει χατ᾽ ἀξίαν, ἔχει δὲ ὧδε. τολμη- 
τέον γὰρ οὖν τό 78 ἁληϑὲς εἰπεῖν, ἄλλως τὲ χαὶ περὶ 
ἀληϑείας λέγοντα. ἢ γὰρ ἀχρώματός τὲ χαὶ ἀσχημιάτιστος 
χαὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα. κυβερνήτῃ μόνῳ ϑεατὴ 
γνῷ, περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληϑοῦς ἐ ἐπιστήμης γένος, τοῦτον ἔχει 
τὸν τόττον. ἢ τ΄ οὖν ϑεοῦ διάνοια νῷ τε χαὶ ἐπιστήμῃ 

τ Ῥτοοϊ. {Π60]. ΡΙαῖΐ. ΙΝ τό Ῥ 2:7 ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτά τε καὶ ϑοίνην 
ἴωσιν ἄχραν, ἐπὶ τὴν ὑπουρανίαν ἁψῖδα πορεύονται πρὸς ἄναντες Ι 2 1014. 
ΙΝ 7 Ρ. τοο οὐ γὰρ οὐράνιος ἁψίς, ἀλλ᾽ ὑπουράνιος παρὰ τοῦ Πλάτωνος 
προσείρηται ] 2 Ἠεγπλῖα5 138 Αϑὲ τὸ δὲ “ἄκραν ὑπὸ τὴν οὐράνιον ἀψῖδα 
λέγει 1ΊἸάσπ 139 ὅτε μὲν ἔλεγε τὴν ὑπουράνιον ἀψτῖδα Ι Ιάεπι 137 διαιρεῖται 
δὲ αὐτὰς τριχῶς εἴς τε τὰς ἐντὸς οὐρανοῦ καὶ ὑπερουράνιον ἀψτῖδα ] 5 τὰ 
-- 8 πρόκειται ΝΊΟΘΡΒοσιβ ἴθ 5 η65. 377 Ὁ Ρείδνιιιβ ] 5 βρίϑει --- μετέχων 
Ἡ]ετοοεβ ἴῃ οαγπι. διιτ. τοῦ Μ.]Π]ΔΟΗ | γ ἔνϑα --- 8 πρόκειται Ἐπι5ΕΡ. ργδερᾶγ. 
δνδηρ. ΧΥ͂ τ32 (1 368 Ῥιπάοτ) Ι8 αἱ --- το νώτῳ ῬτοοΙτ5 {Π60]. ῬΙαῖ. ΙΝ τό 
Ῥ. 212 | 9 ᾿Ἰάεπὶ ἮΝ 16 Ῥ. 211 αἱ ϑεῖαι ψυχαί - ἵστανται μὲν ἐπὶ τοῦ νώτου" 
στάσας δὲ αὐτὰς περιάγει ἡ περιφορά ] τι τὸν --- τ3 ὧδε Αβια. οσ. 49 11 
538 ΤΙΠΘοΥΓΪ τι τὸν -- τ τόπον Οτῖρ. οοηίγα (εἶβ. ΝΙ 19 Ι 15 ἡ -- τό ψυχῆς 
50. εο]ορ. σ᾿ »41, 2 Ι τ7 ΟἸεπιεπβ ΑἸθχ. βίγοιῃ. ἡ 5538 ἡ γὰρ -- ἀχρώματος 
-- κυβερνήτῃ μόνῳ ϑεῷ ϑεατή | ῬγοοΪτ5 ̓π ΑἸΟΙΡ. 1 77 τευ. διὸ καὶ ὁ πλά- 
των τὸν μὲν νοῦν ψυχῆς κυβερνήτην ἀποκαλεῖ (ψυχῆς γάρ φησι κυβερνήτῃ 
μόνον ϑεατὴλ) ςἴ. Τϑαιαβο. ἀς ρυϊποῖρ. ρ. 353 ΚοΡρΡ 

1 ϑείου χοροῦ Β: χοροῦ ϑείου Τ 2 καὶ Β: τε καὶ ΤΊ ὑπὸ τὴν 
ὑπουράνιον Β; ἐπὶ τὴν οὐράνιον ΊΤ, ὑπὸ τὴν οὐράνιον Ηεγτηϊδ5, 
41 εἴ ὑπουράνιον εἴ ὑπερουράνιον Ἰαιάανίε, ἐπὶ την ὑπουράνιον 
Ῥγοοΐα5, ΠΌ6 1 βθοαίιι5 εϑὶ: Ηειπηάοτῖ, ὑπὸ τὴν ὑπερουράνιον 
ΜΝ ΙΠΟ ΚΕ δ ηη, ἐπὶ τὴν ἐπουράνιον δχοεγρία Ῥαϊδίϊηδα 173; ΒΔάΠδτὴ 
3 πορεύονται ἄεϊενῖι Αϑί: πορεύεται βουρϑιΐ εἰ Ροβίθσγϊιβ πορεύεται 
ἀεἸενι Βαάπμδιῃ (ἄκραν τε ἩἨοἰπαοτί, ἄναντες, ἢ δὴ τὰ ΘΟΒΠοΙάοσ ἅς 
Ἰοοῖβ ΠΟομη 115 ῬΏδΘ τὶ τι, τὰ μιὲν οὖν ΕΧ επγεηά. ΔΡορυ. ( οἱ] ηῖὰ- 
ΠΌΠῚ 155) 5 κάκης Τὶ: κακῆς Β 6 ὴν ΔΡοΟρΡΥδρμα: ἡ ΒΊ, ἂν ἢ 
Ηδιημάο το νώτωικστάσας Τ: νώτωε ἱστάσας ΒΒ ΤΙ θεωροῦσι 
ΕΧ 616 η4. ΔΡΟΡΥ. ῬΑ] β᾽ Πατ 1814: ϑεωροῦσαι ΒΊ τό οὐσα Μαάνϊνᾳ 
Δάνευβ. 399: ψυχῇ οὖσα Β, οὐσα ψυχῆς ΤΊ ϑεατὴ (]εΠπΊ6η5, ΡΥΟΟΪα5: 
ϑεατῇ ΒΤ 17 νῷ Β: νῷ χρῆται Τ | γένος Τ, 564 ς εχ επηθηά. 
18 τόπον Τ: τρόπον Β ἥ τε ἩεἸπαοτΙΗ͂ δηΐου ζ τ᾽ α. Ηδηδηη): 
ἅτ᾽ ΒΤ 

ς 
ν᾿ (Ε. 233}}. 
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ἀχηράτῳ τρεφομένη ἰχαὶ ἁπάσης ψυχῖς ὅση ἂν μέλλῃ τὸ 
προσῆκον δέξεσθαι] ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὃν ἀγαπᾷ τὲ 
χαὶ ϑεωροῦσα τἀληθῆ τρέφεται χαὶ εὐπαϑεῖ, ἕως ἂν 
χύχλῳ ἢ περιφορὰ εἰς ταὐτὸν ττεριενέγχῃ" ἐν δὲ τῇ πε- 
ριόδῳ χαϑορᾷ μὲν αὐτὴν δικαιοσύνην, καϑορᾷ δὲ σωφρο- 
σύνην, καϑορᾷ δὲ ἐπιστήμην, οὐχ ἢ γένεσις πρόσεστιν, 
οὐδ᾽ ἢ ἐστίν που ἑτέρα ἐν ἑτέρῳ οὖσα ὧν ἡμεῖς γῦν ὃν- 
των καλοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ ὃ ἔστιν ὃν ὄντως ἐπιστή- 
μην οὖσαν" χαὶ τάλλα ὡσαύτως τὰ ὄντα ὄντως ϑεασαμένη 
χαὶ ἑστιαϑεῖσα, δῦσα πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, 
οἴχαδε ἦλϑεν, ἐλϑούσης δὲ αὐτῆς ὃ ἡνίοχος πρὸς τὴν 
φάτνην τοὺς ἵππους στήσας παρέβαλεν ἀμβροσίαν τε χαὶ 
ἐπὶ αὐτῇ γέχταρ ἐπότισεν. χαὶ οὗτος μὲν ϑεῶν βίος" αἵ 
δὲ ἄλλαι ψυχαί, ἡ μὲν ἄριστα ϑεῷ ἑπομένη καὶ ἠκασμένη 
ὑπερῆρεν εἰς τὸν ἔξω τόπον τὴν τοῦ ἡνιόχου κεφαλήν, 
χαὶ συμπεριηνέχϑη τὴν περιφοράν, ϑορυβουμένη ὑπὸ τῶν 
ἵππων χαὶ μόγις καϑορῶσα τὰ ὄντα ἡ δὲ τοτὲ μὲν ἦρεν, 
τοτὲ δ᾽ ἔδυ, βιαζομένων δὲ τῶν ἵππων τὰ μὲν εἶδεν, τὰ 
δ᾽ οὔ" αἱ δὲ δὴ ἄλλαι γλιχόμεναι μὲν ἅπασαι τοῦ ἄνω 
ἕπονται, ἀδυνατοῦσαι δὲ ὑποβρύχιαι, συμπεριφέρονται, 
πατοῦσαι ἀλλήλας χαὶ ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρα πρὸ τῆς ἕτέ- 
ρας πειρωμένη γενέσϑαι. -ϑόρυβος οὖν χαὶ ἅμιλλα καὶ 
ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται, οὗ δὴ καχίᾳ ἡνιόχων πολλαὶ μὲν 
χωλεύονται, στολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ ᾿ϑραύονται" πᾶσαι 
δὲ πολὺν ἐ ἔχουσαι πόγον ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος ϑέας ἀπέρ- 
χονται, χαὶ ἀπελϑοῦσαι τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται. οὗ δ᾽ 
ἕγεχ ἢ πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληϑείας ἰδεῖν πεδίον ἐστίν, ἣ 
τε δὴ σπροσήχουσα ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ γομὴ ἐχ τοῦ ἐχεῖ 
λειμῶνος τυγχάνει οὖσα, ἥ τε τοῦ πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχὴ 

([. 2342) χουφίζεται, τούτῳ τρέφεται" ϑεσμός τε ᾿ἡδραστείας ὅδε, 

24 Ηεγπηΐας Αβε τ46 χαλῶς δὲ εἶπε καταϑραύεσϑαι 

1 ἀκήρατος Β, ἀκήρατος εἰ ἀκηράτω ἴῃ ἰαχία 5ἰτη] Ἔχῃιρεί Τ, 
τος ἴῃ τηδΥρ. Τ' [ τρεφομένη ΨΊπαοΌ. ΞΈΡΡ]. 7, ᾿ϑαγηδϑοῖιβ: στρεφο- 
μένη ΒΤ | καὶ ἁπάσης --- δέξεσϑαι ἀρ]ανιί ΘΌοΚον, ΕΌΥΠῚ [εἴτ ΡΙαΐ. 
ΘΟ τ θη 504, ΘΡΘΏΡΕΙ ΡΒΊΙΟΙος. ΧΧ 301 ὅση Τ: ὅση Β (ὅσῃ ἂν 
μέλῃ --- δέξασϑαι Ε. Ηθτηδηη) 2 δέξεσϑαι Β: δέξασϑαι Τ᾽ καὶ κα- 
ϑορᾷ ΤΌ: καϑορῶ Β | αὐτὴν ΒΤ: αὖ τὴν ΔΡΟΡΥ. (ΟΠ ΠΠΙΔητΠῃ 155. 

Ηεϊπάοτε 17 τότε --- τότε ΒῚ 4243 οὗ δὴ Τ; ουδὴ (51) ΒΒ. .26 οὐ 
δ᾽ ἕνεχ ἡ --- πεδίον ἐστίν Μαάν!ρ δάνεϊϑ. Ϊ 4οο: οὐδὲν ἔχει - πεδίον 
οὗ ἐστιν Β1), οὐ δὴ ἕνεχ᾽ ἡ --- πεδίον οὗ ἐστιν Τ, οὐ δ᾽ ἕν "χ᾽ ἡ --- πε- 
δίον οὗ ἐστιν ΘΧ ΘΙ 6η4. Ὁ, τοῦ δὴ ἕνεχ ἡ -- πεδίον. οὗ ἔστων Αϑί, 
ὧν δ᾽ ἕνεχ᾽ ἡ --- πεδίον δύ᾽ ἐστόν ΒεαΑΠΑΙη 
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ἥτις ἂν ψυχὴ ϑεῷ ξυνοπταδὸς γενομένη κατίδῃ τι τῶν 
ἀληϑῶν, μέχρι τε τῆς ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήμονα, 
κἂν ἀεὶ τοῦτο δύνηται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῆ εἶναι" ὅταν δὲ 
ἀδυνατήσασα ἐπισπέσϑαι μὴ ἴδη, καί τινι συντυχίᾳ χρη- 

5 σαμένη λήϑης τε καὶ χαχίας πλησϑεῖσα βαρυνϑῇ, βαρυν- 
ϑεῖσα δὲ πτερορρυήσῃ τε χαὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ, τότε 
γόμος ταύτην μὴ φυτεῦσαι εἰς μηδεμίαν ϑήρξειον φύσιν 
ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει, ἀλλὰ τὴν μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν εἰς 
γονὴν ἀνδρὸς γενησομένου φιλοσόφου ἢ φιλοχάλου ἢ ἢ μου- 
σιχοῦ τινὸς χαὶ ἐρωτιχοῦ, τὴν δὲ δευτέραν εἰς βασιλέως 

ἐννόμου ἢ πολεμιχοῦ καὶ ἀρχιχοῦ, τρίτην εἰς τιολιτιχοῦ ἢ 
τινος οἰχονομιχοῦ ἢ χρηματιστιχοῦ, τετάρτην εἰς φιλοττό- 
γου γυμναστιχοῦ ἢ περὶ σώματος ἴασίν τινος ἐσομένου, 
σεέμτιτην μαντικὸν βίον ἢ τινα τελεστιχὸν ἕξουσαν᾽ ἕχτῃ 
ποιητιχὸς ἢ τῶν περὶ μίμησίν τις ἄλλος ἁρμόσει, ἑβδόμῃ 
δημιουῤγιχὸς ἢ ἢ γεωργιχός, ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ δημοχο- 
χεικός, ἐνάτῃ τυραννιχός. ἐν δὴ τούτοις ἅπασιν ὃς μὲν 
ἂν διχαίως διαγάγῃ, ἀμείνονος μοίρας μεταλαμβάνει, ὃς 
δ᾽ ἂν ἀδίκως, χείρονος. εἰς μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅϑεν ἤχει ἡ 
ψυχὴ ἑκάστη οὐχ ἀφιχνεῖται ἐτῶν μυρίων" οὐ γὰρ πιτε- 
ροῦται τιρὸ τοσούτου χρόνου, πλὴν ὴ τοῦ φιλοσοφήσαν- 
τος ἀδόλως ἢ τταιδεραστήσαντος μετὰ φιλοσοφίας" αὑται 

δὲ τρίτῃ περιόδῳ τῇ χιλιετεῖ, ξὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς 
τὸν βίον τοῦτον, οὕτω πιτερωϑεῖσαι τρισχιλιοστῷ ἔτει 
ἀπέρχονται" αἱ δὲ ἄλλαι, ὅταν τὸν πρῶτον βίον τελευτή-: 
σωσιν, χρίσεως ἔτυχον, χριϑεῖσαι δὲ αἱ μὲν εἰς τὰ ὑττὸ 
γῆς δικαιωτήρια ἐλϑοῦσαι δέτην ἐχτίνουσιν,. αἱ δ᾽ εἰς 
τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς δίκης χουφισϑεῖσαι διά- 
γουσιν ἀξίως οὗ ἐν ἀνϑρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου. τῷ δὲ 

χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφιχνούμεναι ἐττὶ χλήρωσίν τε χαὶ 
αἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίου αἱροῦνται ὃν ἂν ϑέλῃ ἑκάστη" 

το εἰς --- 29 βίου Τῃεοάοτεξ. ἐπεταρεαΐ. 432 (ὐαἰϑέοσά | το εἰς --- 32, 2 αν- 
ϑρωπον Ἐλιβ6Ὁ. ρύβερασ. Ἔνδηρ. 13, τό (11 230 Πιπάοσγξ) 

Ι ψυχὴ ἼΠ ψυχῇ Β 3 κὰν αἰεὶ τοῦτο --- αἰεὶ ἀβλαβῆ ἡ 
τοῦτο --- κὰν αἰεὶ βκλάβηΒ 4 μὴ Β: οἰμὴ Τ | χρησαμένη Τ: σον 
μένη Β 7,.ϑηρειον Τ: ϑηρείαν Βὲ τι καὶ ἀρχικοῦ ΒΤ: ἢ ἀρχικοῦ 
Βαάμαμη Ρτγαςῖ. ΝΊ], ἢ καὶ ἀρχικοῦ ΒΑάΠδτη ἴῃ ἰαχία 12 φιλοπόνου 
γυμναστικοῦ ΒΤ: φελοποοται ἢ γυμναστικοῦ ΒΑάΠΔΠ. 13 τινος 
Ἡριτηδηη: τινὰ ΒΊ, ϑεοαπείαν τε τινα ἩοἸπάο τό δημοκοπικὸς 
Τ, 5ε4 ο:Ῥοβῖ με ἴῃ γ85.: δημοτικὸς Β 17 δὴ Β: δὲ Τ'͵ 19 ἥκει, ἡ 
ἀἰϑεϊηχίς ψοΘρβ]η ερ. οτΐ, 8 21 πρὸ. Β 31 ϑέλῃ ΒΤ; ἐϑ'έλῃ 
Ἐ5ΘΌ 5 
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ἔνϑα καὶ εἰς ϑηρίου βίον ἀνϑρωπίνη ψυχὴ ἀφιχνεῖται, 
χαὶ ἔχ ϑηρίου, ὃς ποτε ἄνϑρωπος ἣν, πάλιν εἰς ἄνϑρω- 
πον. οὗ γὰρ ἥ γε μή ποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήϑειαν εἰς τόδε 
γξει τὸ σχῆμα. δεῖ γὰρ ἄνϑρωπον ξυνιέναι, τὸ" χατ᾿ εἶδος 
λεγόμενον, ἐχ πολλῶν ἰὸν αἰσϑήσεων εἰς ἕν λογισμῷ ξυ- 
γαιρουμένων" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις ἐκείνων, ἅ ποτὶ 
εἶδεν ἡμῶν ἢ ψυχὴ συμττορευϑεῖσα ϑεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα 
ἃ νῦν εἰναί φαμεν, χαὶ ἀναχύψασα εἰς τὸ ὃν ὄντως. διὼὸ 
δὴ δικαίως μόνη πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσόφου διάνοια" 
πρὸς γὰρ ἐχείνοις ἀεί ἔστιν μνήμῃ χατὰ δύναμιν, πρὸς 
οἷσπερ ϑεὸς ὧν ϑεῖός ἐστιν. τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ 
ὑπομνήμασιν ὀρϑῶς χρώμενος, τελέους ἀεὶ τελετὰς τε- 
λούμενος, τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται" ἐξιστάμενος δὲ 
τῶν ἀνθρωπίνων σπουδασμάτων χαὶ πρὸς τῷ ϑείῳ γι- 
γνόμενος γουϑετεῖται μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς παρακε- 
γῶν, ἐνθουσιάζων δὲ λέληϑεν τοὺς πολλούς. 

Ἔστιν δὴ οὖν δεῦρο ὃ πᾶς ἤχων λόγος ττερὶ τῆς τε- 
τάρτης μανίας, ἣν ὅταν τὸ τῇδέ τις δρῶν κάλλος, τοῦ 
ἀληϑοῦς ἀναμιμνῃσχόμενος πτερῶται, [τε καὶ] ἀναπτερού-- 
μενος προϑυμούμενος ἀναπτέσϑαι, ἀδυνατῶν δέ, ὄρνεϑος 
δίκην βλέπων ἄνω, τῶν χάτω δὲ ἀμελῶν, αἰτίαν ἔχει ὡς 
μανικῶς διαχείμενος ὡς ἄρα αὕτη πασῶν τῶν ἐνθουσιά- 
σεων ἀρίστη τε χαὶ ἐξ ἀρίστων τῷ τε ἔχοντι χαὶ τῷ χοι- 
γωνοῦντε αὐτῆς γίγνεται, καὶ ὅτε ταύτης μετέχων τῆς 
μανίας ὃ ἐρῶν τῶν χαλῶν ἐραστὴς καλεῖται. χαϑάπερ 
γὰρ εἴρηται, πᾶσα μὲν ἀνϑρώπου ψυχὴ φύσει τεϑέαται 
τὰ ὄντα, ἢ οὐχ ἂν ἦλϑεν εἰς τόδε τὸ ζῷον, ἀναμιμνήσχε- 
σϑαι δὲ ἐχ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ὁᾷδιον ἁπάσῃ, οὔτε ὅσαι 
βραχέως εἶδον τότε τἀχεῖ, οὔϑ' αἱ δεῦρο πεσοῦσαι ἐδυ- 

το πρὸς --- δύναμιν ῬτοοΙμαβ ἴῃ Ογαίν!. Βοϊββοπαᾶς 46] Ηεστηΐδβ 1:54 Αϑέ 
πρὸς οἷς νοητοῖς τῇ μνήμῃ κατὰ δύναμιν ὃ φιλόσοφος ὧν τ ἔστιν ---25 κα- 
λεῖται 5100. εοἷορ. 1, 9, το 

Ι βίον Τ: βίου Β 4 τὸ κατ ᾿ εἶδος Ηεϊπάοτῇ: κατ ᾿ εἶδος ΒΤ, 
ἕκαστον εἶδος ΒΑΑΉΔΙη 5 ἐὸν ΒΤ: ἐόντ᾽ Βδαάματη, οἷον ἴῃ ΤΊΔΥΡ. 
ΤΕΟΘἢ5 Ὁ | ξυναιρουμένων ἨεϊηΔοΟΥῇ: ξυν αἱρούμενον ΒΤῚ το μνήμῃ 
ΗἩδΥπη]85 : μνήμη ΒΤ 11 ϑεὸς --- ϑεῖός Β: ὁ ϑεὸς --- ϑεῖός Τ (ῃ 
ὈΓΓΔΟΙΘ βορίαγα οἰϊδτη ϑεὸς Ῥήο ϑεῖος ΟἸΓΟΙΓΙΏΓΕΙΤΙ βουιρϑὶὶ Ηδτ- 
τηΪ85) 18 ἣν ΒΤ: ἡ Δρορυ. ΝΜ: παοθοπθηβα 89, ΟἸτὴ Αϑί 19 τε 
καὶ ἀναπτερούμενος ΒΤ, τε καὶ ἀεϊενὶ: τε καὶ ΔΡορταρμα, ἄνα- 
πτερούμενός τε καὶ φρεηρεὶ ΡὮΙΟΙ. ΧΧῚ τοὸ 20 προϑυμούμενος 
- ἔχει ΒΤ; προϑυμῆται --- ἔχη ΔΡΟΞΊ. Ε, 22 μανικῶς Τ: μανικὸς 
Β | αὕτη Τ: αὑτὴ (510) Β 24 καὶ ὅτι ΒΤ: διότι ΕΪ656 ΖεΙβοῦγ, ἔ, ἃ. 
ΟΥπιπδβίδινν. ΧΥῚΠ 25ς 29 βραχέως Τ, 5εἀ ὦ εχ ΕΠηεΠά. 
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στύχησαν, ὥστε ὑπό τινων ὁμιλιῶν ἐ ἐπὶ τὸ ἄδικον τραπό- 
μδναι λήϑην ὧν τότε εἶδον ἱερῶν ἔχειν. ὀλίγαι δὴ λεί- 
πονται, αἷς τὸ τῆς μνήμης ἱκανῶς πάρεστιν" αὕται δέ, 
ὅταν τι τῶν ἐχεῖ ὁμοίωμα ἴδωσιν, ἔχτελήττονται χαὶ 
οὐχέϑ'᾽ αὑτῶν γίγνονται, ὃ δ᾽ ἔστιν τὸ πιάϑος ἀγνοοῦσιν διὰ 
τὸ μὴ ἱκανῶς διαισϑάνεσϑαι. δικαιοσύνης μὲν οὖν χαὶ 
σωφροσύνης, καὶ ὅσα ἄλλα τίμια ψυχαῖς, οὐκ ἔνεστι 
φέγγος οὐδὲν ἕν τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν, ἀλλὰ δὲ ἀμυδρῶν 
ὀργάνων μόγις αὐτῶν καὶ λέγοι ἐπὶ τὰς εἰκόνας ἰόντες 
ϑεῶνται τὸ τοῦ εἰχασϑέντος γένος" χάλλος δὲ τότ᾽ ἣν 
ἰδεῖν λαμττρόν, ὅτε σὺν εὐδαίμονι χορῷ μαχαρίαν ὄψιν τὲ 
καὶ ϑέαν, ἑπόμενοι μετὰ μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ᾽ 
ἄλλου ϑεῶν, εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν ϑέμις 
λέγειν μαχαριωτάτην, ἣν ὠργιάζομεν ὁλόχληροι μὲν αὐτοὶ 
ὄντες χαὶ ἀπαϑεῖς καχῶν, ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ 
ὑπέμενεν, ὁλόχληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ χαὶ ἀτρεμῆ χαὶ εὐδαί- 
μονα φάσματα μυούμενοί τε χαὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ 
καϑαρᾷ, καϑαροὶ ὄντες χαὶ ἀσήμαντοι τούτου, ὃ νῦν 
σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀστρέου τρόπον δεδε-- 
σμευμένοι. ταῦτα μὲν οὖν μνήμῃ κεχαρίσϑω, δὲ ἣν πτόϑῳ 
τῶν τότε γῦν “μαχρότερα εἴρηται" περὶ δὲ κάλλους, ὥσττερ 
εἴσχτομιεν, μετ᾽ ἐχείνων τε ἔλαμπεν ( ὄν, δεῦρό τ᾽ ἐλθόντες 
κατειλήφαμεν αὗτο διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσϑήσεως τῶν 
ἡμετέρων στέλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη 
τῶν διὰ τοῦ σώματος ἔρχεται αἰσϑήσεων, ἡ φρόνησις 
οὐχ δρᾶται --- δεινοὺς γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ τι 
τοιοῦτον ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον τταρείχετο εἰς ὄψψιν ἰόν 
-- χαὶ τάλλα ὅσα ἐραστά" νῦν δὲ κάλλος μόνον ταύτην 
ἔσχε μοῖραν, ὥστ᾽ ἐχφανέστατον εἶναι χαὶ ἐρασμιώτατον. 

17 μυούμενοί --- το δεδεσμευμένοι ΝΙΓΕΡΠοτιι5 ἰπ ϑγπεβ. 377 Ῥεΐανϊιιβ 
το Αἵδε. 3, 44 ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι ] 24 (ἴο. 46 ἤἥηῃ. 2, τό, 52 
ΟΟΘ]ογιτα, παῖ Ῥ]αῖο, εϑί ἴθ ὩΟΌΪ5 5θηϑιι5 ΔΟΟΥσΠλ15, ααϊθι15 βαρ θηςδπι 
ὭΟΠ σΕγηΐϊτηιιβ. Οὐδ 16 αγάθηςβ διηούεβ εχοϊΐασγεῖ βαϊ, 51 νιἀδσγείασ ὃ 

1 ὥστε Β, γρ. ἴ: οὔτε Τ' (εἶτα --- ἔσχον ἩἨεἰπάοτέ Επτῃγ ἄετη. 379) 
5 οὐκέτ᾽ αὐτῶν ΒΤ: οὐκέτ᾽ ἐν αὑτῶν Ἡϊ]γϑοΠΙΡ 9 ὀλίγοι Β1: ὀλίγοις 
Τ' (καὶ ὀλίγοι αὐτῶν οἸῖτα ΗδΙτήδηη ΡΠ] οΙΪοσ. ΧΧ 301) [10 τότ᾽ ἣν 
ΒΤ: τότε τ’ ἤν ΒΕΚΙΚΕΥ 13 τῶν τελετῶν Β: τελετῶν Τ|ἢἣν ΔΡορταρμδ: 
ἡ Β, ἡ Τ᾽ 14 ὠργιάζομεν ΔΡοΟΡτ. Μαγοϊδηπασῃ 189: ὀργιάζομεν ΒΤ 
16 ὑπέμενεν ΒΤ: περιέμενεν ΗΠ ΥΒΟΠΙΡ 17 αὐγῇ Τ:| αυτῃ (510) Β 
18 νῦν Β: νῦν δὴ Τ' 19 δεδεσμευμένοι ΤΊ: δεδεσμευμένον Β 
20 μνήμῃ Τ: μνήμη Β 220ν Τ: ὃν ΒΒ 25 ἔρχεται ἀε]εν!ς ΒαΙΐοΥ 
[ἡ ΤΙ! ἡ (51 0.) Β 28 καὶ ΒΤ: οἷον καὶ Βυαϊππηαηπη 29 τὴν μοῖραν 
οἸἴτι Αϑίὶ 
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ὃ μὲν οὖν μὴ γεοτελὴς ἢ Ἃ διεφϑαρμένος οὐχ ὀξέως ἐνθένδε 
ἐχεῖσε φέρεται πρὸς αὐτὸ τὸ χάλλος, ϑεώμενος αὐτοῦ 
τὴν τῇδε ἐπωνυμίαν, ὥστ᾽ οὐ σέβεται προσορῶν, ἀλλ 
ἡδονῇ παραδοὺς τετράποδος γόμον βαίνειν ἐπιχειρεῖ χαὶ 
παιδοσποορεῖν, χαὶ ὕβρει προσομιλῶν οὐ δέδοιχεν οὐδ᾽ 
αἰσχύνεται παρὰ φύσιν ἡδονὴν διώχων᾽ ὃ δὲ ἀρτιτελής, 
ὃ τῶν τότε πολυϑεάμων, ὅταν ϑεοειδὲς πρόσωπον ἴδῃ 
κάλλος εὖ μεμιμημένον ἢ τινα σώματος ἰδέαν, πρῶτον 
μὲν ἔφριξεν χαί τι τῶν τότε ὑπῆλϑεν αὐτὸν δειμάτων, 
εἶτα προσορῶν ὡς ϑεὸν σέβεται, καὶ εἰ μὴ ᾿δεδίει τὴν τὸ 
τῆς σφόδρα μανίας δόξαν, ϑύοι ἂν ὡς ἀγάλματι καὶ ϑεᾷ 
τοῖς παιδιχοῖς. ἰδόντα δ᾽ αὐτὸν οἷον ἐκ τῆς φρίχης μετα- 
βολή τε χαὶ ἱδρὼς καὶ ϑερμότης ἀήϑης λαμβάνει" δεξά- 
μενος γὰρ τοῦ κάλ λους τὴν ἀπορροὴν διὰ τῶν ὀμμάτων 
ἐϑερμάνϑη, [ἡ ἢ τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρδεταιΐ, ϑερμαν- 15 
ϑέντος δὲ ἐτάχη τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν, ἃ πάλαι ὑπὸ σχλη-- 
ρότητος συμμεμυχότα εἶργε μὴ βλαστάνειν, ἐπιρρυείσης 
δὲ τῆς τροφῆς ᾧδησέ τὲ καὶ ὥρμησε φύεσϑαε ἀπὸ τῆς 
δίζης ὃ ὃ τοῦ πτεροῦ χαυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος" 
στᾶσα γὰρ ἦν τὸ στάλαι πτερωτή. ζεῖ οὖν ἐν τούτῳ ὅλη 20 
χαὶ ἀναχηχίει, χαὶ ὅπερ τὸ τῶν ὁδοντοφυούντων πάϑος 

- 113 ὃ) 

περὶ τοὺς ὀδόντας γίγνεται, ὅταν ἄρτι φύωσιν, χνῆσίς τε 
χαὶ ἀγανάχτησις περὶ τὰ οὖλα, ταὐτὸν δὴ πέπονϑεν ἥ 
τοῦ πτεροφυεῖν ἀρχομένου ψυχή" ζεῖ τὲ χαὶ ἀγαναχτεῖ 
χαὶ γαργαλέζεται φύουσα τὰ πτερά. ὅταν μὲν οὖν βλέ- 25 
στουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὸς χάλλος ἐχεῖϑεν μέρη ἑπιόντα 
χαὶ δέοντ᾽, ἃ δὴ διὰ ταῦτα ἵμερος χαλεῖται, δεχομένη 
ἄρδηταί τε χαὶ ϑερμαίνηται, λωφᾷ τε τῆς ὀδύνης καὶ 
γέγηϑεν" ὅταν δὲ χωρὶς γένηται καὶ αὐχμήσῃ, τὰ τῶν 

Ι μὴ νεοτελὴς ΒΤ: νεοτελὴς ἴ, ἀρτιτελὴς φογ 46 ΡΟΙΠ. ΡΪδί. 
ῬΙΏΟΙΡΙ15 92 6 ἀρτιτελὴς ΒΤ: μὴ νεοτελὴς εεῦ 9 δειμάτων 
ΒΤ: δειγμάτων ἰεϑσίας ἀφεῖῖο Ηδυβάς 10 μὴ ᾿δεδέει ΞοΥρ51: μὴ 
δεδιείη Β, 56 εἰη ΡΌΠΟΕΙ5 ποίδίατη, μὴ δεδίει Τ, μὴ δεδιοίη Βαῖέ- 
ΤΉΔΏΠ,, μι1͵ δεδίοι Αϑί, μὴ ἐδεδίει (ομεΐ πον. Ἰεοῖ. 467 11 σφόδρα 
ΒΤ: σφοδρᾶς Ῥ| καὶ ϑεῷ δἀαυθῖίο 15 ἡ ἡ ΤΙ ἡ Β, 5ε4 ἴῃ τῆδῖρ. 
ὙΠ ποίδ, ἢ --- ἄρδεται ζτ ἀρϊδνι, Ροβίβα. Ῥοβὲ ὀμμάτων {γ8}5- 
Ῥοϑυϊ Αϑέ τό δὲ ΒΤ: γὰρ ΘΙΔΠΡαῦτη 19 ὑπὸ ΒΤ: ἐπὶ τᾶν τὸ -Τ 
20 ἐ δε ρλη ἴ -021 ὀδοντοφυούντων Βιε: ὀδόντων φυόντων Τ' 
22 φυωσιν (δἰ) Β, φύωσι ΤΊ κνῆσίς Τὶ κίνησίς Β 24 ζεῖ ἜΣ: ζῇ Β 
26 ἐπιόντα καὶ ῥδέοντ Β, ἐπιόντα καὶ δέοντα ΤΊ: ἐπιρρέοντα καὲ ἰόντα 
ΔΡΟΡΎΔΡΠα, ἰόντα καὶ ἐπιρρέοντα Βδάμδγη 27, δεχομένη ΟΠ 
ΘΠ θαῦμα: δεχομένη τὸν ἵμερον ΒΤ, δεχομένη τῷ ἱμέρῳ Ἡρϊπάοτέ 
(μέρη --- καλεῖται ἀφ]ανιξ ΑΞ5Ὁ 
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διεξόδων στόματα, ἧ τὸ πτερὸν δρμᾷ, συναυαινόμενα 
μύσαντα ἀποχλήει τὴν βλάστην τοῦ πτεροῦ, ἡ δ᾽ ἐντὸς 
μετὰ τοῦ ἱμέρου ἀποχεχλῃμένη, πηδῶσα οἷον τὰ σφύ- 
ζοντα, τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑχάστη τῇ χαϑ' αὑτήν, ὥστε 
σιᾶσα χεντουμένη χύχλῳ ἢ ψυχὴ οἰστρᾷ καὶ ὀδυνᾶται" 
μνήμην δ᾽ αὖ ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηϑεν. ἐχ δὲ ἀμφοτέ- 
ρων μεμιγμένων ἀδημονεῖ τὲ τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ πάϑους χαὶ 
ἀττοροῦσα λυττᾷ, χαὶ ἐμμανὴς ὁ οὖσα οὔτε νυχτὸς δύναται 
καϑεύδειν οὔτε μεϑ' ἡμέραν οὗ ἂν ἢ μένειν, ϑεῖ δὲ πο- 
ϑοῦσα, ὅπου ἂν οἴηται ὄψεσϑαι τὸν ἔχοντα τὸ κχαλλος" 
ἰδοῦσα δὲ καὶ ἐπτοχετευσαμένη ἵμερον ἔλυσε μὲν τὰ τότε 
συμιτεφραγμένα, ἀναπγοὴν δὲ λαβοῦσα κέντρων τε χαὶ 
ὠδίνων ἔληξεν, ἡδονὴν δ᾽ αὖ ταύτην γλυχυτάτην ἐν τῷ 
παρόντι χαρποῦται. ὅϑεν δὴ ἑχοῦσα εἶναι οὐχ ἀπολεί- 
σεται, οὐδέ τινα τοῦ καλοῦ περὶ πλείονος ποιεῖται, ἀλλὰ 
μητέρων τε χαὶ ἀδελφῶν χαὶ ἑταίρων ττάντων λέλησται, 
χαὶ οὐσίας δι ἀμέλειαν ἀπολλυμένης παρ᾽ οὐδὲν τίϑεται, 
γομέίμων δὲ καὶ εὐσχημόνων, οἷς τιρὸ τοῦ ἐκαλλωτειίζετο, 
πάντων χαταφρονήσασα δουλεύειν ἑτοίμη χαὶ κοιμᾶσϑαι 
ὅσου ἂν ἐᾷ τις ἐγγυτάτω τοῦ πόϑου" πρὸς γὰρ τῷ σέβε- 
σϑαι τὸν τὸ χάλλος ἔχοντα ἰατρὸν ηὕρηκξ μόνον τῶν με- 
γίστων πόνων. τοῦτο δὲ τὸ πάϑος, ὠὦ παῖ καλέ, πρὸς 
ὃν δή μοι ὃ λόγος, ἄνϑρωττοι μὲν Ἔρωτα οι πῖνς 

ϑεοὶ δὲ ὃ καλοῦσιν ἀχούσας εἰχότως διὰ γεότητα γελά- 
σει. λέγουσι δέ, οἶμαι, τινὲς Ὁμηριδῶν ἐχ τῶν ἀποϑέτων 
ἐχτῶν δύο ἔπη εἰς τὸν Ἔρωτα, ὧν τὸ ἕτερον ὑβριστιχὸν 
πάνυ χαὶ οὐ σφόδρα τι ἔμμετρον" ὑμνοῦσιν δὲ ὧδε" 

τὸν δ᾽ τοι ϑνητοὶ μὲν Ἔρωτα χαλοῦσι πο- 
τηνόν, 

ἀϑάνατοι δὲ Πτέρωτα, διὰ πτεροφύτορ᾽ 
ἀν ἀγκχην. 

τούτοις δὴ ἔξεστι μὲν τιείϑεσθαι, ἔξεστιν δὲ μή ὅμως 

22 τοῦτο -- 51: ἀνάγκην ϑίοὈ. εοἷοξ. 1, 9, 11 

τἧ Τιη (516) Β [ν]γρυ]δτη ροβί αὐχμήσῃ ἀε]ενὶ εἰ ροϑβί συναναι- 
γόμενα ΡῬοϑβυϊ Ηδιηάογί (συναυαινόμενα καὶ μύσαντα ΞΈΡ ΒΔ 815) 
4 ἐκάστη ἰδοϊίᾳ σογγοχὶέ ΒαΠηΚεη ΤΙη,. 104: ἑκάστῃ ΒΤ Θ.ἢ, Ἔ: 
ηΒ 12 συμπεφραγμένα ΤΙ συμπεπραγμένα Β 13 ὠδίνων ΒΤ: 
ὀδυνῶν Βαάμδγη 16 μητέρων τε ΒΤ: μητέρων τε καὶ πατέρων 
Ἡδιπάοτε 20 ἂν Τ: ἐὰν Β. 25 οἶμαί Τ: οὗ μέν Β 426 ὑβριστικὸν 
πάνυ Β: πάνυ ὑβοιστικὸν Τ' 28 δ᾽ ἤτοι Τ: δή τοι Β, ϑίοραβιβ 
30 πτεροφύτορ᾽ Βίορδειι5; πτερόφυτον Β, πτερόφοιτον Ἔ 
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δὲ ἢ 78 αἰτία καὶ τὸ πάϑος τῶν ἐρώντων τοῦτο ἐχεῖγνο 
τυγχάγει ὄν. τῶν μὲν οὖν 4ιὸς ὀπαδῶν ὃ ληφϑεὶς ἐμβρι- 
ϑέστερον δύναται φέρειν τὸ τοῦ πτερωνύμου ἄχϑος" ὅσοι 
δὲ ρεώς τε ϑεραπευταὶ χαὶ μετ᾽ ἐχείνου :τεριετεόλουν, 
“ ΉΡΕ ἘΡρ-. τ » Ε Ρ΄- 3 ᾿ν 
ὅταν ὑπ Ἔρωτος ἁλῶσιν χαί τι οἰηϑῶσιν ἀδιχεῖσϑαι 
ὑπὸ τοῦ ἐρωμένου, φονιχοὶ χαὶ ἑτοῖμοι χαϑιερεύειν αὖ- 
τούς τε χαὶ τὰ παιδιχά" χαὶ οὕτω χαϑ'᾽ ἕχαστον ϑεόν, 
οὗ ἕχαστος ἣν χορευτής, ἐχεῖνον τιμῶν τε χαὶ μιμούμενος 

2 Ν Χ - [{ ὉΧ το ΟΡ ΄, κι Ν - 
εἰς τὸ δυνατὸν ζῇ, ἕως ἂν ἢ ἀδιάφϑορος χαὶ τὴν τῇδε 
πρώτην γένεσιν βιοτεύῃ, χαὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ πρός τὲ 
τοὺς ἐρωμένους χαὶ τοὺς ἄλλους ὁμιλεῖ τὲ χαὶ προσφέρε- 

ται. τόν τὲ οὗν ἔρωτα τῶν χαλῶν πρὸς τρόπου ἐχλέγε- 
ται ἕχαστος, χαὶ ὡς ϑεὸν αὐτὸν ἐχεῖνον ὄντα ἑαυτῷ οἷον 
ἄγαλμα τεχταίνεταί τὲ χαὶ χαταχοσμεῖ, ὡς τιμήσων τὲ 
χαὶ ὀργιάσων. οἱ μιὲν δὴ οὖν Διὸς “τόν τινα εἶναι ζητοῦσι 
τὴν ψυχὴν τὸν ὑφ᾽ αὑτῶν ἐρώμενον" σχοποῦσιν οὗν, εἰ 
φιλόσοφός τε χαὶ ἡγεμονικὸς τὴν φύσιν, χαὶ ὅταν αὐτὸν 
εὑρόντες ἐρασϑῶσι, γπᾶν ποιοῦσιν ὅπως τοιοῦτος ἔσται. 
ἐὰν οὖν μὴ πρότερον ἐμβεβῶσι τῷ ἐγειτηδεύματι, τότε 
ἐχιιχειρήσαντες μανϑανουσί τε ὅϑεν ἄν τι δύνωνται καὶ 

2 , - 3 ᾿ 

αὐτοὶ μετέρχονται, ἰχνεύοντες δὲ σταρ᾽ ἑαυτῶν ἀνευρίσχειν 
- - 3 - Ι , 

τὴν τοῦ σφετέρου ϑεοῦ φύσιν εὐποροῦσι διὰ τὸ συντόνως 
39 ΄ Ν Χ 

ἠναγχάσϑαι πρὸς τὸν ϑεὸν βλέπειν, χαὶ ἐφαπτόμενοι 
αὐτοῦ τῇ μνήμῃ ἐνθουσιῶντες ἐξ ἐχείνου λαμβάνουσι τὰ 
2} Ἢ ᾿ 2 [ 7, ΛΟ ς ᾿ - 3 

ἔϑη καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, χαϑ' ὅσον δυνατὸν ϑεοῦ ἂν- 
ϑρώπῳ μετασχεῖν" χαὶ τούτων δὴ τὸν ἐρώμενον αἰτιώ-- 

, - 2 -" 3 

μενοι ἔτι τε μᾶλλον ἀγαπῶσι, χὰν ἔχ Διὸς ἀρύτωσιν, 
ὥσπερ αἱ βάχχαι, ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου ψυχὴν ἔτταν- 

-» -» Ἁ 4 ,ὔ - ΄ 

τλοῦντες ποιοῦσιν ὡς δυνατὸν ὁμοιότατον τῷ σφετέρῳ 
- “ 2 ΕῚ ΦΟΣ [4] ᾿ - 

ϑεῷ. σοι δ᾽ αὖ μεϑ' Ἥρας εἵποντο, βασιλικὸν ζητοῦσι, 
΄, - 7 - 2 ’ 

χαὶ εὑρόντες περὶ τοῦτον πάντα δρῶσιν τὰ αὐτά" οἱ δὲ 
΄ ͵ , - -» “ 

᾿πόλλωνός τε χαὶ ἑἕχάστου τῶν ϑεῶν οὕτω χατὰ τὸν 
ϑεὸν ἰόντες ζητοῦσι τὸν σφέτερον παῖδα πεφυχέναι, χαὶ 

2 «ἐμβριϑέστερον Τ: ἐνβριϑέστερον Β 9 ζῇ Δρορύδρῃδα: ζῆν 
ΒΤ: ἢ 1610} 10 βιοτεύῃ ΕΧ Θῃγεηά. Ἄρορτι ( Οἱ 5" πΠΙΑ ΠΤ 
τ: βιοτεύει ΒΤ] τε Β: γε τ 11 καὶ τοὺς Β: καὶ πρὸς τοὺς Τ' 
15 δῖόν Δρορτ. : δὲ δν Β, διιόν Τ΄ εἶναι ζητοῦσι τανοῖα ΒΤ 
26 τούτων ΔΡΟΡΤΑΡΠᾶ: τοῦτον Β᾽Ὶ 27 χᾶν Μαάνὶρ δάνετϑβ. ἴ 400; 
κἀν ΒΤ | διὸς ΒΤ: διονύσου (εετ ἀἸΔΓ1Ρ. ἴῃ Ροΐ τ. Ρ]αΐ. ΡΥΙΠοΙρΡ. 92 
30 ἥρας ΔΡΟΡΤΆΡΒΔ: ἡμέρας ΒΤ, ἤρας ἴ εἵποντο Τὶ: εἰποντὸ (510) Β 
33 παῖδα πεφυκέναι ΒΤ; παῖδα πεφυκότα ΟἸΐτη (1851) Βα Δ8Π), 
γεῖρα ἀδ]ονιῖ τηη6πΊ05.3 (1879) ΝῚ 180 
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ὅταν κτήσωνται, μιμούμενοι αὐτοί τε χαὶ τὰ παιδικὰ 
πείϑοντες χαὶ δυϑιιίζοντες εἰς το ἐκείνου ἐπιτήδευμα 
χαὶ ἰδέαν ἄγουσιν, ὅση ἕχαστῳ δύναμις, οὐ φϑόνῳ οὐδ᾽ 
ἀνελευϑέρῳ δυσμενείᾳ χρώμενοι πρὸς τὰ παιδιχά, ἀλλ᾽ 

’ὔ «ἄν Ἀ -Ὁ- --" --Ὁ »-»"- 

δίς ὁμοιότητα αὑτοῖς χαὶ τῷ ϑεῷ, ὃν ἂν τιμῶσι, ττᾶσαν 
πάντως ὃ τι μάλιστα πειρώμενοι ἄγειν οὕτω ποιοῦσι. 
προϑυμία μὲν οὖν τῶν ὡς ἀληϑῶς ἐρώντων καὶ τελετή, 
ἐάν γ(8 διαπράξωνται ὃ τροϑυμοῦνται 1 ἢ λέγω, οὕτω καλή 
τε χαὶ εὐδαιμονιχὴ ὑπὸ τοῦ δὲ ἔρωτα μανέντος φίλου 
τῷ φιληϑέ ΐ ἐὰν αἱρεϑῇ" αἀλί δὲ δὴ [Ὁ ὦ φιληϑέντι γίγνεται, ξὰν αἱρεϑῇ" αλίσχεται δὲ δὴ [0 

-- »" 

αἱρεϑεὶς] τοιῷδε τρόπῳ. 
Καϑάτπερ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ μύϑου τριχῇ διείλομεν 

ψυχὴν ἑχάστην, ἱπιττομόρφω μὲν δύο τινὲ εἴδη, ἡνιοχικὸν 
δὲ εἶδος τρίτον, χαὶ νῦν ἔτι ἡμιῖν ταῦτα μενέτω. τῶν δὲ 
ὃ) ἐ ς ,ὔ ,ὕ ΘΙ 9ό ς δ᾽ Σ Ξ 3 δν δὲ ,ὕ 

ἢ Ἕππων ὁ μέν, φαμέν, ἀγαθός, ὁ οὐ" ἀρετὴ δὲ τίς 
- Ὡ Ψ -»" ,ὕ 2 ,ὔ »- Ἁ ᾿ 

τοῦ ἀγαϑοῦ ἢ καχοῦ καχία, οὐ διείπομεν, νῦν δὲ λεχτέον. 
[- ᾽ὕ ες - ΔῊ ,ὔ »λῚ , Ἕ 

ὃ μὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει ὧν τό τε εἶδος 
2 Χ ᾿ ’ ς , 2 , »- Ὄρϑὸς χαὶ διηρϑρωμένος, ὑψαύχην, ἐπίγρυττος, λευχὸς 
ἰδεῖν, μελανόμματος, τιμῆς. ἐραστὴς μετὰ σωφροσύνης τξ 
χαὶ ΡΥΜΗΝΙ χαὶ ἀληϑινῆς δόξης ἑταῖρος, ἄπληκχτος, χε- 

λεύσματι μόνον χαὶ λόγῳ ἡνιοχεῖται" ὃ δ᾽ αὖ σχολιός, 
πολύς, εἰχῇ συμττεφορημιένος, χρατεραύὔχην, βραχυτράχη- 
λος, σιμοπρόσωπος, μελάγχρως, γλαυχόμματος, ὕφαιμος, 

1 ὃ -- 2τ ἡνιοχεῖται ἩετΑςοϊτι. 46 ρου. Ἡοπιεσ. ΧΥΤΙ (35 Με ]ετ) [21 ὃ 

-- 28,2 ὑπείκων Ἡδετγδοϊῖε. 4|1ερ. Ηοτηοσ. ΧΥΤΙ (536 Μεῃ]ετ) 

5 αὑτοῖς ἩδΙηἀοτί: αὐτοῖς ΒΤ 77.τελετὴ 6Χ Εῃηθηᾶ. ΔΡΟΡΥ. Ῥ: 
τελευτὴ ΒΤ 8 ἐάν γε διαπράξωνται ΔΡΟΡΥΑΡΒΔ: ἐάν τ᾿ ἐνδιαπρά- 
ξωνται ΒΊ, ἐάν ᾿ εὖ διαπράξωνται α. Ηεεηδηη, ἐὰν μὲν διαπρά- 
ξωνται ἘΣ ἐάν τι ἕν διαπράξωνται ΝΝΊΠΟΚΕΟΙΠηΔηη | ἐάν --- προ- 
ϑυμοῦνται ἀφ] αν ΟΠ [ΔΉ] Ράῦτα, Βδάμδτη τηηθηο5.3 Ν]Ι 180 | ἧ 
λέγω Ἠεϊηάοτί: ην δ᾽ ἐγὼ Β, ἣν λέγω Τ, ἣν δ᾽ ἐγὼ λέγω οἸΐτη 514]]- 
Ῥαΐτ (προϑυμίαν --- καὶ τελετὴν λέγω. Οὕτω 1. ς. ΒΔΑΠΑΠῚ) το γέ- 
γνεται ΤΊ γίγνηται Β] αἱρεϑῇ --- ὁ αἱρεϑεὶς ΒΤ: εὑρεϑῇ --- ὁ εὑρεϑ'εὶς 

Ηεϊπάοτί, αἱρεϑῇ --- ὁ εὑρεϑεὶς ΘΟΠ]ΘΙΕΥΓΊΔΟΠΘΥ, αἱρῇ 5ογρϑὶξ εἰ ὁ 
αἱρεϑ' εὶς ἀφδ]ανι 1. ο. ΒΑάΠ πη 12 διείλομεν ἩἨεἰϊηαοτγί: διεελόμην 
ΒΤ 13 ἱππομόρφω Τ: ἱππομόρφῳ Β 15 ἵππων Τ: ἵππω Β 
φαμὲν ΒΤ; ἔραμεν (ΟΥ̓ΔΥΟ δποίοτα Ηδιηἀοτῇ 17 αὐτοῖν Τ: αὐ- 
τῶν Β 20 καὶ ἀληϑινῆς ΒΤ; αληϑινῆς Βαάδπετῃ, καὶ ἨἩδΙδοΙ 5 
| κελεύσματι {, ἩδΥδοΙία5: κελεύματι ΒΤ 22 πολὺς εἰκῇ συμι- 
πεφορημένος ΒΤ: πολὺς καὶ εἰκῇ συμπεφορημένος Αϑῖί, πολυειδής, 
εἰκῇ συμπεφυρμένος ἈΝ ΊΠΟΙΚΕΙτγΔ πη ρῥταεῖ. ΧΙ | κρατεραύχην ἀδ]αν!ί 
Βαάμαπὶη 23 γλαυκόμματος ὕφαιμος ΒΤ; γλαυκόμματος καὶ ὕφαι- 
μος Αϑί 

((. 236 Ὁ) 
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ὕβρεως χαὶ ἀλαζονείας ἑ ἑταῖρος, περὶ ὦτα λάσιος, κωφός, 
μάστιγι μετὰ πέντρων μόγις ὑπείχων. ὅταν δ᾽ οὖν ὃ 
ἡνίοχος ἰδὼν τὸ ἐρωτιχὸν ὄμμα, πᾶσαν αἰσϑήσει διαϑερ- 
μήνας τὴν ψυχήν, γαργαλισμοῦ τὲ χαὶ πόϑου κέντρων 
ὑποπλησϑῇ, ὃ μὲν εὐπειϑὴς τῷ ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, ἀεί 
τε χαὶ τότε αἰδοῖ βιαζόμενος, ἑαυτὸν χατέχει μὴ ἐπιττη- 
δᾶν τῷ ἐρωμένῳ" ὃ δὲ οὔτε κέντρων ἡνιοχιχῶν οὔτε μά- 
στιγος ἕτι ἐντρέπεται, σχιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ ττάντα 
πράγματα παρέχων τῷ σύζυγί τε χαὶ ἡνιόχῳ ἀναγχάζει 
ἰέναι τε πρὸς τὰ παιδιχὰ χαὶ μνείαν ποιεῖσϑαι τῆς τῶν 
ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ χατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἀντιτείνετον 
ἀγαναχτοῦντε, ὡς δεινὰ χαὶ παράνομα ἀναγχαζομένω" 
τελευτῶντε δέ, ὅταν μηδὲν ἢ τεέρας καχοῦ, πορεύεσϑον 
ἀγομένω, εἴξαντε χαὶ δμολογήσαντε ποιήσειν τὸ χελευό- 
μέεγον. χαὶ πρὸς αὐτῷ τ᾽ ἐγένοντο χαὶ εἶδον τὴν ὄψιν τὴν 
τῶν παιδικῶν ἀστράπτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ ἡνιόχου ἡ 
μνήμη πρὸς τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχϑη, χαὶ ττἅλιν 
εἶδεν αὐτὴν μετὰ σωφροσύνης ἐν ἁγνῷ βάϑρῳ ϑεβῶσαν" 
ἰδοῦσα δὲ ἔδεισέ τε καὶ σεφϑεῖσα ἀνέπεσεν ὑπτία, καὶ 
ἅμα ἠναγχάσϑη εἰς τοὐπίσω ἑλκύσαι τὰς ἡνίας οὕτω 
σφόδρα, ὥστ᾽ ἐπὶ τὰ ἰσχία ἄμφω χαϑίσαι τὼ ἵππω, τὸν 
μὲν ἑχόντα διὰ τὸ μὴ ἀντιτείνειν, τὸν δὲ ὑβριστὴν μάλ᾽ 
ἄχοντα. ἀπελϑόντε δὲ ἀπωτέρω, ὃ μὲν ὑτ αἰσχύνης τε 
χαὶ ϑάμβους ἱδρῶτι πᾶσαν ἔβρεξε τὴν ψυχήν, ὃ δὲ λήξας 
τῆς ὀδύνης, Ἷ ἣν ὑπὸ τοῦ χαλινοῦ τε ἔσχεν χαὶ τοῦ πτώμα- 
τος, μόγις ἐξαναπνεύσας ἐλοιδόρησεν ὀργῇ, πολλὰ χαχί- 
ζων τόν τὲ ἡνίοχον χαὶ τὸν ὁμόζυγα ὡς δειλίᾳ τε καὶ 
ἀνανδρίᾳ λιτιόντε τὴν τάξιν χαὶ ὁμολογίαν" καὶ πάλιν 

(1.2372) οὐχ ἐϑέλοντας “ιροσιέναι ἀναγχάζων μόγις συνεχώρησεν 

Ι ϑυπε8. οαἰνῖξ. σποοτη. όγὰ 8 Κυαρίηρευ εἰ δὲ χαὶ Πλάτων ὃ σοφὸς τῆς 
ξυνωρίδος, ἣν ἐλαύνει ψυχή, τὸν ἄδικον ἵππον περὶ ὦτα λασιόκωφον 
λέγει Ι ῬΒοῦυ5 Ι.3γ7γ6 Νθεῦ λασιόκωφος" ὃ λίαν χωφός, οἷον λάσια τὰ ὦτα 
ἔχων ὡς συγχεκωφρῶσϑαι καὶ ἀναισϑητεῖν | οὔτε κέντρων --- 8 ἐνετρέπεταε 
Ῥυβοίδῃ. ἰηϑί. ΧΎΥΤΠ 2111 31 ΗοσίζΖ 

Ι λάσιος κωφὸς Τ: “λασιοκωφος Β, Ῥμοίϊιι5, ϑυπδϑβῖιβ, λασιόκω- 
φος 5ογρϑὶξ εἰ περὶ ὦτα ἀεϊδνὶ ὙΥΤΠοΙκ οἰ τπδπη, λάσιος ΒαάΠδΙ 
Ῥγδεῖ. ΝΠ (περιωτάλσιος ὑπόκωφος ἨδΥΔΟΙΙ 5) 3 αἰσϑήσει δἀ- 
ἀυδιίανι Ηδιηάοτγί, αἴϑει α. ΗἩδΙηδηη τ1τῶ ΤΙ: τῷ Β 13 τε- 
λευτῶντε ΤΙ: τελευτῶντες Β 21 τὼ ἵππω Βῖ: τῷ ἵππῳ Σ᾽ 22 διὰ 
τὸ μὴ ἀντιτείνειν ἀ6]ανὶ Ηγβοῃὶρ 28 λιπόντε Τ: λιπόντα Β! 
τάξιν καὶ ΒΤ; τάξιν τε καὶ ΒΔΑ Δ) 29 ἐθέλοντας ΒΤ; ἐϑέλοντε 
Ἡ]γϑοῆὶρ 
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δεομένοιν εἰσαῦϑις ὑπερβαλέσϑαι. ἐλθόντος δὲ τοῦ συν- 
τεϑέντος χρόνου, ἀμνημονεῖν προσποιουμένω ἀναμιμνή- 
σχων, βιαζόμενος, χρεμετίζων, ἕλχων ἠνάγκασεν αὐ 
προσελϑεῖν τοῖς παιδικοῖς ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους, χαὶ 
ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἐγκύψας χαὶ ἐχτείνας τὴν κέρκον, ἐν- 
δαχὼν τὸν χαλινόν, μετ᾽ ἀναιδείας ἕλχει" ὁ δ᾽ ἡνίοχος ἔτι 
μᾶλλον ταὐτὸν πάϑος παϑών, ὥσπερ ἀπὸ ὕσπληγος 
ἀναπεσών, ἔτι μᾶλλον τοῦ ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ τῶν ὀδόν- 
των βίᾳ ὀπίσω σπάσας τὸν χαλινόν, τήν τε καχηγόρον 
γλῶτταν χαὶ τὰς γνάϑους χαϑήμαξεν καὶ τὰ σχέλη τε καὶ 
τὰ ἰσχία πρὸς τὴν γῆν ἐρείσας ὀδύναις ἔδωχεν. ὅταν δὲ 
ταὐτὸν πολλάχις πάσχων ὃ πονηρὸς τῆς ὕβρεως λήξῃ, 
τατεινωϑεὶς ἕπεται ἤδη τῇ τοῦ ἡνιόχου προνοίᾳ, καὶ 
ὅταν ἴδῃ τὸν καλόν, φόβῳ διόλλυται" ὥστε ξυμβαίνει 
τότ᾽ ἤδη τὴν τοῦ ἐραστοῦ ψυχὴν τοῖς παιδικοῖς αἰδουμέ- 
γὴν τὸ καὶ δεδιυῖαν ἕπεσϑαι. ἅτε οὖν πᾶσαν ϑεραπείαν 
ὡς ἰσόϑεος ϑεραττευόμενος οὐχ ὑπὸ σχηματιζομένου τοῦ 
ἐρῶντος, ἀλλ ἀληϑῶς τοῦτο πετονϑότος, χαὶ αὐτὸς ὧν 
φύσει φίλος τῷ ϑεραπεύοντι, ἐὰν ἄρα καὶ ἐν τῷ πρόσϑεν 
ὑπὸ ξυμφοιτητῶν ἢ τινων ἄλλων διαβεβλημένος ἢ ῇ» λεγόν- 
των ὡς αἰσχρὸν ἐρῶντι πλησιάζειν, καὶ διὰ τοῦτο ἀτιωϑῇ 
τὸν ἐρῶντα" προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου ἢ τε ἡλικία 
χαὶ τὸ χρεὼν ἤγαγεν εἰς τὸ προσέσϑαι αὑτὸν εἰς ὁμιλίαν. 
οὗ γὰρ δή, ποτε εἵμαρται χαχὸν χαχῷ φίλον οὐδ᾽ ἀγαϑὸν 
μὴ φίλον ἀγαθῷ εἶναι. προσεμένου δὲ καὶ λόγον καὶ 
δμιλίαν δεξαμένου, ἐγγύϑεν ἡ εὔνοια γιγνομένη τοῦ ἐρῶν--: 
τος ἐχηιλήττει τὸν ἐρώμενον διαισϑανόμενον, ὅτι οὐδ᾽ οἵ 
ξύμπαντες ἄλλοι φίλοι τε καὶ οἰχεῖοι μοῖραν φιλίας οὐ-- 
δεμέαν παρέχονται πρὸς τὸν ἔνϑεον φίλον. ὅταν δὲ χρο- 

29 ὅταν -- 40, τ4 ἔχει Ἐπι5ε Ὁ. ργδερδύ. Ἄενδῃρ. 13, 20 (11 246 Ὀϊπηάογ) 

1 δεομένοιν ἩδΙπἀοτῇ; δεομένων ΒΤ 2 χρόνου Ἡδειπάοτέ; 
χρόνου οὗ ΒΤ 5 ἐπειδὴ ᾿ ἐπεὶ δὲ Β.) ἦσαν ΒΤ: εἰσὲν Βιυξ ΓΔ Πη 
Ι ἐκτείνας Τ᾽: ἐντείνας Β ἕλκει ΒΤ : εἷλκεν ΒοΕΟΚΕ ἴῃ ΜΊη. 167» 
ἀνιμᾷ (ΥαΌΖΕΥ δὰ Ρ]οίη. ἄς αἰονιενα 255 9 κακηγόρον Βῖ;: κακή- 
γορονῦ τιᾳφόβῳΤ: φόβον Β τξ τότ᾽ Β: ποτ᾽ Τ᾽ τό δεδιυῖαν 
ΒΕΚΚοΥ: δεδυῖαν Β, 5Ξεα κῦε Ξρτγα νϑύβιπι, δεδοικυῖαν Τ' 17 ὑπο- 
σχηματιζομένου ΤΌ: ὑποσχημένου Β 21 ἀπωϑῇ ΕΧ ετηθηα. ΔΡΟΡΥ-. 
(οἰϑ!!ηϊδηυστη 155, Ἠεϊπάοτί: ἀπωϑεῖ ΒῚ 2422 ἐρῶντα ἴ: ἔρωτα 
ΒΤ δὲ ΒΤ; γε ϑίερμδηιιβ 23 προσέσθαι ΘΧ ΘἸΙΩΘηα. ΔΡΟΡῪ. 
(ΟἸΞΙΤἸδηυτη 155, Ηδιηδογί; προέσϑαι ΒΤ 25 πῤοσεμένου ΤΌ: 
σπιρὸς ἐμὲ νου Β | λόγον καὶ Β: λόγον τε καὶ Τ 
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γίζῃ τοῦτο δρῶν χαὶ πλησιάζῃ μετὰ τοῦ ἅπτεσϑαι ἔν τε 
γυμνασίοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ὁμιλίαις, τότ᾽ ἤδη ἢ τοῦ 
δεύματος ἐχείνου πηγή, ὃν ἵμερον Ζεὺς Τανυμήδους ἐρῶν 
ὠνόμασεν, πολλὴ φερομένη πρὸς τὸν ἐραστήν, ἡ μὲν εἰς 
αὐτὸν ἔδυ, ῃ δ᾽ ἀπομεστουμένου ἔξω ἀπορρεῖ" καὶ οἷον 
πνεῦμα ἢ τις ἠχὼ ἀπὸ λείων τε χαὶ στερεῶν ἁλλομένη 
σάλιν ὅϑεν ὡρμήϑη φέρεται, οὕτω τὸ τοῦ κάλλους ῥεῦμα 
πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ τῶν ὑμμάτων ἰόν, Ἢ πέφυκεν ἐπὶ 
τὴν ψυχὴν ἰέναι ἀφιχόμενον, χαὶ ἀναπτερῶσαν τὰς διό- 
δος τῶν πτερῶν, ἄρδει τε χαὶ ὥρμησεν πτεροφυεῖν τὲ 
χαὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου αὖ ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ 
μὲν οὖν, ὅτου δέ, ἀπορεῖ" καὶ οὐδ᾽ ὅ τι πέπονϑεν οἶδεν 
οὐδ᾽ ἔχει φράσαι, ἀλλ οἷον ἀπ᾽ ἄλλου ὀφϑαλμίας ἀττολε- 
λαυχὼς πρόφασιν εἰτιεῖν οὐχ ἔχει, ὥσπερ δ᾽ ἐν χατότττρῳ 
ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληϑεν. χαὶ ὅταν μὲν ἐκεῖνος 
παρῇ, λήγει χατὰ ταὐτὰ ἐχείνῳ τῆς ὀδύνης" ὅταν δὲ ἀπῇ, 
κατὰ ταὐτὰ αὖ ποϑεῖ χαὶ ποϑεῖται, εἴδωλον ἔρωτος 

ΙΟ 

13 

ἀντέρωτα ἔχων" χαλεῖ δὲ αὐτὸν χαὶ οἴεται οὐχ ἔρωτα (ἢ ττ48) 

ἀλλὰ φιλίαν εἶναι. ἐπιϑυμεῖ δὲ ἐχείνῳ παραπλησίως μέν, 
ἀσϑενεστέρως δέ, ὁρᾶν, ἅπτεσϑαι, φιλεῖν, συγχατακχεῖς-: 
σϑαι" χαὶ δή, οἷον εἰκός, ποιεῖ τὸ μετὰ τοῦτο ταχὺ 
ταῦτα. ἐν οὖν τῇ -συγκοιμήσει τοῦ μὲν ἐραστοῦ ὃ ἀχόλα- 
στος ἵχσπτος ἔχει ὃ τι λέγῃ πρὸς τὸν ἡνίοχον, χαὶ ἀξιοῖ 
ἀντὶ πτολλῶν πόνων σμιχρὰ ἀπολαῦσαι" ὃ δὲ τῶν τταιδι- 
χῶν ἔχει μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, σπαργῶν δὲ καὶ ἀπορῶν σερι- 
βάλλει τὸν ἐραστὴν χαὶ φιλεῖ, ὡς σφόδρ' εὔνουν ἀσπαζό- 
μενος" ὅταν. τὲ συγχατακέωνται, οἷός ἔστι “μὴ ἂν ̓ ἀπαρνη- 
ϑῦγναι τὸ αὑτοῦ μέρος χαρίσασϑαι τῷ ἐρῶντι, εἰ δεηϑείη 
τυχεῖν" ὃ δὲ ὁμόζυξ αὖ μετὰ τοῦ ἡνιόχου πρὸς ταῦτα 

το ἐπιϑυμεῖ --- 29 τυχεῖν ἘλιΞεΌ. ΡΥΔΕΡΑΥ. ευδηρ.. 13, 20 (11 247 Πἰπάοσε) 

Ι τοῦ Ευβερῖὶυβ5: τοῦτο ΒΤ 424 τότ᾽ ἤδη ΒΤ: τότε δὴ Ἐυ5ΕΡ 5 
5 ἀπορρεῖ Τ: ἀπορεῖ Β, ἀπερρύη Βαάπαιη 8 ἡ ΤΙ ἡ (510) Β 9 ἀφε- 
κόμενον, καὶ ἀναπτερῶσαν ἀἰἸΞΈηχὶ ΑἸά Πα, ἀφικόμενον καὶ ἀναπτε- 
ρῶσαν, Αϑβί, ἀναπτερῶσα: ΟῚ νογίϊξ ΕἸοΐηιι5, καὲ ἀναπληρῶσαν 
Ἡδιπηάοτῇ, καὶ ἀναπετάσαν ϑύςκον ΕὈΥΤῚ ἀ6ΥΓ ΕΪδί. ΘΟ τ θη 319 
12 οὐδ᾽ Βυϊζίμηαηη: οὐϑ᾽ ΒΤ 13 ὀφϑαλμίας ΒΤ: ὀφϑαλμίαν Ἀξί 
15 ἐν δηΐε τῷ ἀεδὶθνι (ορεῖ ναΐ. ἰεςί, τὸς 16 ταὐτὰ Τὶ (εἰ 17): 
ταῦτα Β (εῖΐ 17) 18 ἀντέρωτα Τ: ἀντ᾿ ἔξωτα ΒΒ 22 συγκοιμιήσει 
ΒΤ: συναντήσει νΕ] συμβολήσει ὅσον ΕΟττὴ ἀογ Ρ]δί. ϑοῃστ θη 
322: 2423 λέγη ΒΕΚΚΕΥ: λέγει ΒΤ, λέγοι Ἐπ5Θ Ια 5 27 μὴ ἄν Τ: 
μὴ Β, ΕυποΌ Ια 5 28 αὑτοῦ Τ: αὐτοῦ Β " 
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μετ αἰδοῦς χαὶ λόγου ἀντιτείνει. Ἐὰν μὲν δὴ οὖν εἰς 
τεταγμένην τὲ δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν νικήσῃ τὰ βελτίω 
τῆς διανοίας ἀγαγόντα, μακάριον μὲν καὶ ὁμονοητικὸν 
τὸν ἐνθάδε βίον διάγουσιν, ἐγκρατεῖς αὑτῶν χαὶ κόσμιοι 
ὄντες, δουλωσάμενοι μὲν ᾧ κακία ψυχῆς ἐνεγίγνετο, ἐλευ-- 
ϑερώσαντες δὲ ᾧ ἀρετή" τελευτήσαντες δὲ δὴ ὑπόπτεροι 
χαὶ ἐλαφροὶ γεγονότες τῶν τριῶν παλαισμάτων τῶν ὡς 
ἀληϑῶς Ὀλυμπιαχῶν ἕν γενιχήκασιν, οὐ μεῖζον ἀγαϑὸν 
οὔτε σωφροσύνη ἀνθρωπίνη οὔτε ϑεία μανία δυνατὴ 
πορίσαι ἀνθρώπῳ. ἑξὰν δὲ δὴ διαίτῃ φορτικωτέρᾳ τε χαὶ 
ἀφιλοσόφῳ, φιλοτίμῳ δὲ χρήσωνται, τάχ᾽ ἂν που ἐν μέ- 
ϑαις ἢ τινι ἄλλῃ ἀμελείᾳ τὼ ἀχολάστω αὐτοῖν ὑπτοζυγίω 
λαβόντε τὰς ψυχὰς ἀφρούρους, ξυναγαγόντε εἰς ταὐτόν, 
τὴν ὑπὸ τῶν πολλῶν μαχαριστὴν αἵρεσιν εἱλέσϑην τε χαὶ 
διεπράξαντο" καὶ διατραξαμένω τὸ λοιπὸν ἤδη. χρῶνται 
μὲν αὐτῇ, σπανίᾳ δέ, ἅτε οὐ πάσῃ δεδογμένα τῇ διανοίᾳ 
πράττοντες" φίλω μὲν οὖν καὶ τούτω, ἧττον δὲ ἐχείνων, 
ἀλλήλοιν διά τε τοῦ ἔρωτος χαὶ ἔξω γενομένω διάγουσι, 
πίστεις τὰς μεγίστας ἡγουμένω ἀλλήλοιν δεδωχέναι τὲ 
χαὶ δεδέχϑαι, ἃς οὐ ϑεμιτὸν εἶναι λύσαντας εἰς ἔχϑραν 
ποτὲ ἐλϑεῖν. ἐν δὲ τῇ τελδυτῇ ἄπτεροι μέν, ὡρμηκότες 
δὲ πτεροῦσϑαι ἐχβαίνουσι τοῦ σώματος, ὥστε οὐ σμικρὸν 
ἀϑλον τῆς ἐρωτικῆς μανίας φέρονται" εἰς γὰρ σκότον χαὶ 
τὴν ὑπὸ γῆς πορείαν οὐ νόμος ἐστὶν ἔτι ἐλϑεῖν τοῖς χα- 
τηργμένοις ἤδη τῆς ὑπτουρανίου πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον 
διάγοντας εὐδαιμονεῖν μετ᾿ ἀλλήλων ττορευομένους, καὶ 
ὁμοτιτέρους ἔρωτος χάριν, ὅταν γένωνται, γενέσϑαι. 

τ ἐὰν --- 5 ὄντες Ἐπι5ε Ὁ. ργαεραῦ. Ἔβνδηρ. 13, 2ὸ (11 247 ᾿Ὠἰπάουλ) | το ἐὰν 
-- 42,2 φιλία Ἐπ5εΡ. ργϑεραῦ. ενδηξ. 13,20 (11 247 Πιμάογ) | 22 οὐ --- 27 χά- 
θριν Τπεοάοτγεϊ. ἐπεγαρεαῖ. 360 Οδἰβίογαά 

Ι λόγου 6Χχ ΕΠ]6Π4. ΔΡΟρΡΥ. (ΟἸΒΙ]ΠΙΔΏΛΙ 155: λόγους ΒΤ | ἄντι- 
τείνει Ἴ, 564 τι 6Χ διηβηά. Ι ἐὰν Τ: ἃ Β 2 »ινήσῃ Τ: νικήσει Β 
4 αὐτῶν ΒῚ᾽ καὶ μὲν ΦΤ: μὲν ὡς Β, μὲν ὦ Ὁ | ἐνεγίγνετο ΒΤ: ἐνε- 

γένετο ἩΘΙΠαοΥ 6 ᾧ ᾧ ΤΙ ὦ (510) Β ] δὲ δὴ Τ; δὲΒ τὸ καὶ ΡῬοβίθα 
δαἀάϊίυση ἢ Τ᾽ 12 τῷ ἀκολάστῳ ΒΤ | ὑποζυγίῳ ΒΤ 13 ξυναγα- 
γόντε Β: συναγαγόντες Τ' 14 τὴν ὑπὸ Β: τὴν ὑπὸ τὴν Τ| μακα- 
ριστὴν Βῖ: μακαρίστην Τ| εἱλέσϑην ἘΠιΒΘΌΪα5: εἱλέτην ΒΤ τς διε- 
πράξαντο ΒΤ: διεπραξάσϑην Ἐπ θ5 17 φίλω μὲν Τ: φιλῶμεν Β 
19 ἡγουμένω ΔΡΟΡΥΔΡΠΑ; ἡγουμένων ΒΤ 2420 δεδέχϑαι Τὶ: δέχϑαι Β 
24 τοῖς 1, 5εα οἷς ἴῃ Τ8 8. 25 ὑπουρανίου ΒΎΊ, Ἐπ5ΘΡ 5; ἐπουρα- 
Ψίου ΔΡΟΡΎ. Ε, ὑπερουρανίου Βυϊπααθη. 26 διάγοντας ΒΤ; διαγα- 
γόντας Ευβθθίας 
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Ταῦτα τοσαῦτα, ὦ παῖ, καὶ ϑεῖα οὕτω σοι δωρήσεται 

ἢ παρ᾽ ἐραστοῦ φιλία" ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ἐρῶντος οἰχειό- 
της, σωφροσύνῃ ϑνητῇ κεχραμένη, ϑνητά τε χαὶ φειδωλὰ 
οἰχονομοῦσα, ἀνελευϑερίαν ὑττὸ πλύϑους ἐπαινουμένην 
ὡς ἀρετὴν τῇ φίλῃ ψυχῇ ἐντεκοῦσα, ἐννέα χιλιάδας ἐτῶν 
περὶ γῆν κυλινδουμένην αὐτὴν καὶ ὑπὸ γῆς ἄνουν “παρέξει. 
αὕτη σοι, ὠ φίλε Ἔρως, εἰς ἡμετέραν δύναμιν ὃ τι χαλ- 
λίστη χαὶ ἀρίστη δέδοταί τε καὶ ἐχτέτισται τταλινῳδία, 
τά τε ἄλλα χαὶ τοῖς ὀνόμασιν ἠναγχασμένη ποιητιχοῖς 
τισιν διὰ Φαῖδρον εἰρῆσϑαι. ἀλλὰ τῶν προτέρων τε συγ- 
γνώμην χαὶ τῶνδε χάριν ἔχων, εὐμενὴς χαὶ ἵλεως τὴν 
ἐρωτιχήν μοε τέχνην, ἣν ἔδωχας, μήτ᾽ ἀφέλῃ μήτε πηρώσῃς 
δὲ ὀργήν, δίδου δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἢ γῦν παρὰ τοῖς καλοῖς 
τίμιον εἶναι. τῷ πρόσϑεν δ᾽ εἴ τι λόγῳ σοι ἀπηνὲς εἴ- 
πομεν Φαῖδρός τε καὶ ἐγώ, Αυσίαν τὸν τοῦ λόγου πατέρα 
αἰτιώμενος παῦε τῶν τοιούτων λόγων, ἐπὶ φιλοσοφέαν 
δέ, ὥστπτερ ἁδελφὸς αὐτοῦ Πολέμαρχος τέτραπται, τρέψον, 
ἵνα χαὶ ὃ ἐραστὴς ὅδε αὐτοῦ μηχέτι ἐπταμφοτερίζῃ καϑά- 
περ νῦν, ἀλλ' ἁπλῶς πρὸς Ἔρωτα μετὰ φιλοσόφων λόγων 
τὸν βίον ποιῆται. 

ΦΑΙ. Συνεύχομαί σοι, ὦ Σώκρατες, εἴπτερ ἄμεινον 

ταῦϑ' ἡμῖν εἶναι, ταῦτα γίγνεσθαι. τὸν λόγον δέ σου πά- 
λαι ϑαυμάσας ἔχω, ὅσῳ καλλίω τοῦ προτέρου ἀπειργάσω" 
ὥστε ὀχνῶ μή μοι ὃ “υσίας ταπεινὸς φανῇ, ἐὰν ἄρα καὶ 
ἐθελήσῃ πρὸς αὐτὸν ἄλλον ἀντιπταρατεῖναι. χαὶ γάρ τις 
αὐτόν, ὦ ϑαυμάσιε, ἔναγχος τῶν πολιτιχῶν τοῦτ᾽ αὐτὸ 
λοιδορῶν ὠνείδιζε, καὶ διὰ πτάσης τῆς λοιδορίας ἐχάλει 
λογογράφον᾽ τάχα οὖν ἂν ὑπὸ φιλοτιμίας ἐπίσχοι ἡμῖν 
ἂν τοῦ γράφειν. 

ΣΩ. Ζελοῖόν γ᾽, ὦ νεανία, τὸ δόγμα λέγεις, καὶ τοῦ 

τ ὦ --- 2 φιλία Ὑπεοάοτεϊ, ἐπεταρειξ. 360 Οδἰβέοσά | 22 τὸν --- 25 ἀνζι- 
παρατεῖναι Ατἱξεϊά. οΥ. 49 11 539 Πιηάοτῇ 

1 ϑεῖα οὕτω Β: οὕτω ϑεία 534 σωφροσύνῃ ϑνητῇ Ὑ: σωφρο- 
σύνη ϑνητὴ Β | κεκραμένη Βῖ; κεκραμμένη κα χιλιάδας Τὶ χιλεά- 
δὲ Β 6 γὴν ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: την Β, τὴν Τ΄ γῆς Τ; τῆς (510) Β δον 
ἄνουν παρέξει σογταρία ρΡαΐαν]ί βαάῃδηι ἡ αυτη (515) Β 8 δεδοταΐ 
Τ: δέδοκταί Β, δεδεικταί ἈΝΊΠΜΟΚΕΙΠΊΔηη δᾶ Ευτῆγάεπι. 18 9 ἦναγ- 
κασμένη -- εἰρῆσϑαι ΒῈ: κεκασμένη ΝΑΡΘΙ ΟΡ5. οΥζ. 19 ΙΙ τὴν 
ἐρωτικὴν ΤΣ Β: τήν μοι ἐρωτικὴν Τ' 12 ἔδωκας Β: δέδωκας Τ' 
13 δέτε Β, τ᾽ ἔτι Ὑ 14 τῷ Β: ἐν τῷ Τ᾽ 1η ἀδελφὸς ΒΕΚΚΕΥ: 
ἀδελφὸς ΒΊ, ὁ ἀδελφὸς αἱ νἱἀείαγ δρορτ. Ε | τέτραπται Τ;: γέγρα- 
πταί τε τέτραπται Β 
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ἑταίρου συχνὸν διαμαρτάνεις, εἰ αὑτὸν οὕτως ἡγεῖ τινα Ὦ 
ψοφοδεᾶ. ἴσως δὲ καὶ τὸν λοιδορούμενον αὐτῷ οἴει νο-- 
μίζοντα λέγειν ὃ ἃ ἔλεγεν. 

ΦΑΙ. φαίνετο γάρ, ὦ Σώχρατες᾽ καὶ σύνοισϑά που 
χαὶ αὐτὸς ὅτι οἱ μέγιστον δυνάμενοί τε χαὶ σεμνότατοι 
ἐν ταῖς πόλεσιν αἰσχύνονται λόγους τὲ γράφειν χαὶ χατα- 
λείπειν συγγράμματα ἑαυτῶν, δόξαν φοβούμενοι τοῦ 
ἔπειτα χρόγου, μὴ σοφισταὶ καλῶνται. 

ΣΏΩ. Τλυχὺς ἃ ἀγκών, ω Φαῖδρε, λέληϑέν σε [ὅτε ἃ ἀπτὸ τοῦ 
μαχροῦ ἀγχῶνος τοῦ χατὰ Νεῖλον ἐχλήϑη]" καὶ πρὸς τῷ 
ἀγκῶνι λανϑάνει σε, ὅτι οἱ μέγιστον φρονοῦντες τῶν πο- 
λιτικῶν μάλιστα ἐρῶσι λογογραφίας τε χαὶ καταλείψεως 
συγγραμμάτων, οἵ γε καὶ ἐπειδάν τινὰ γράφωσι λόγον, 
οὕτως ἀγαττῶσι τοὺς ἐπαινέτας, ὥστε προσπαραγράφουσι 
πρώτους, οὲ ἂν ἑκασταχοῦ ἐπαινῶσιν αὐτούς. 

ΦΑΙ. Πῶς λέγεις τοῦτο; οὗ γὰρ μανϑάγω. 
ΣΩ. Οὐ μανϑάνεις ὅτι ἐν [ἀρχῇ] ἀνδρὸς πολιτιχοῦ 

συγγράμματι πρῶτος ὃ ἐπαινέτης γέγραπται. 
ΦΑΙ. Πῶς; 

ΣΩ. Ἔδοξέν πού φησιν τῇ βουλῇ ἢ τῷ δήμῳ ἢ ἀμ- 
φοτέροις, χαὶ ὃς εἶπεν, τὸν αὑτὸν δὴ λέγων μάλα σεμνῶς 
καὶ ἐγχωμιάζων ὃ συγγραφεύς, ἔπειτα λέγει δὴ ,.τὸ" μετὰ 
τοῦτο, ἐπιδειχνύμενος τοῖς ἐπαινέταις τὴν ξαυτοῦ σοφίαν, 
ἐνίοτε “τάνυ μαχρὸν ποιησάμενος σύγγραμμα" ἢ σοι ἄλλο 
τι φαίνεται τὸ τοιοῦτον ἢ λόγος συγγεγραμμένος; 

ΦΑΙ. Οὐκ ἔμοιγε. 
ο Ἠεττηῖας 176 Αβὶ ὃ λέγει οὖν τοῦτό ἐστι, ὅτι ὥσπερ ἐκεῖνο Δλέληϑε, σπόϑεν 

ἐχλήϑη, γλυκὺς ἀγκών, δυσχερὴς ὧν καὶ πικρὸς ὃ τόπος, οὕτω καὶ τοῦτο 
λέληϑεν, ὅτι αἰσχρὸν ἐχλήϑη τὸ λογογραφεῖν, ἐπαινετὸν ὃν καὶ καλόν 

1 ἡγεῖ τινα Β: τινὰ ἡγεῖ Τὸ 2 »ομίζοντα Τ: ὀνειδίζοντα νο] μέ- 

ζοντα Β 4 συνοισϑά Τ: συνοῖσϑά Β, σύ γ᾽ οἶσϑα ἩεϊηάοΥ 9 ὅτι 
- ἐκλήϑη ἀεϊεν!ῖ ΗἩεξιηἀοτῇ (γλυκὺς ἀγκών, ὦ Φαῖδρε, ἢ λανϑάνει σε 
ΟἸΙπη Α51) ΙοΟ μακροῦ ΒΤ: πικροῦ ΒΟΒΠΘΙάοΥ 46 Ἰοςῖ5 ΠΟΠη11115 
ῬΒΔΘαΙ 18, ἁλμυροῦ ΝΑΌΕΥ Ο5. οΥζ. 19 16 λέγεις τοῦτο Β: τοῦτο 
λέγεις Τ 17 ἐν ἀνδρὸς (νΕ] ἐν ἀρχῇ ἐν) Μαᾶν!ρ δἄνεῖϑβ. 1 401: ἐν 
ἀρχῇ ἀνδρὸς ΒΤ (ἐν ἀρχῆ ἀνδρὸς πολιτικοῦ συγγράμματος ΔΡΟΡΤΑΡΒΔ) 
20 πού δΔἀάἀυριίανι ΗἩδϊπάοτῇ, αὐτό φησι ΔΝ ΙΠΟΚΕΙτηδηη ρῥγαβί, ΝῚΠ 
Ι φησὶν Β: φησὶν αὐτῶν τὸ σύγγραμμα Τ' 21 ὃς ΒΤ: ὃς καὶ ὃς 
ὙΠΟ ΚοΙτηδηη [ τὸν αὐτὸν Β: τὸν ἑαυτὸν Τ, αὐτὸς ἑαυτὸν ΒίερΠα- 
Ἠὰ5 (αὐτὸς ἑαυτὸν ἀεὶ λέγων ΥΊΠΟΙΚΘΙπΊΔηη) 22 ἐγκωμιάζων, ὃ 
συγγραφεὺς ἀϊϑίηχὶς 5.4 ΠΡ δύῃ | τὸ μετὰ Κτίβομα ὕ906Γ ΡῬ]αίοῃβ 
περ τα 22: μετὰ ΒΤ (λέγει, μετὰ τοῦτο δὴ ἐπιδεικνύμενος ΜΝ ΊΉΟΚΕΙ- 

2 
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3 δι ΡΣ Ἂν χ τ 3 , ᾿ ἣν τς ΒΝ 
ΣΩ. Οὐκοῦν ξὰν μὲν οὔὗτος τῶτο, γεγηϑὼς ἐῤω.,. τ 

ται ἐχ τοῦ ϑεάτρου ὃ ποιητής" ἐὰν δὲ ἐξαλειφϑῇ χαὶ 
ἄμοιρος γένηται λογογραφίας τε χαὶ τοῦ ἄξιος εἶναι συγ- (. τις) 
γράφειν, πενϑεῖ αὐτός τε χαὶ οἱ ἑταῖροι. 

ΦΑΙ. Καὶ μάλα. " 
- ’, “ 3 ς ς -“ 3 

ΣΩ. 4Ζ)ηλόν γε οτι οὐχ ὡς ὑπερφρογνοῦντες τοῦ ἑπιτη- 

δεύματος, ἀλλ᾽ ὡς τεϑαυμαχότες. 
ΦΑΙ. Πάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ, Τί δέ; ὅταν ἱχανὸς γένηται ῥήτωρ Ἐ βασιλεὺς 

Ὁ ὥστε λαβὼν τὴν “υχούργου ἢ Σόλωνος ἢ ἢ “αρείου δύνα- 10 
μιν ἀϑάνατος γενέσϑαι λογογράφος ἐν πόλει, ἀρ οὐχ 
ἰσόϑεον ἡγεῖται αὐτός τε αὑτὸν ἔτι ζῶν, χαὶ οἱ ἔπειτα 

γιγνόμενοι ταὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτοῦ νομίζουσι, ϑεώμενοι 
αὐτοῦ τὰ συγγράμματα; 

ΦΑΙ. Καὶ μάλα. 15 
"7 Χ Ψ » , “ Ὡς τ - 

ΣΩ, Οἴει τινὰ οὺν τῶν τοιούτων, στις καὶ ὁπωστιοῦν 
δύσνους “υσίᾳ, ὀνειδίζειν αὐτὸ τοῦτο ὅτι συγγράφει; 

ΦΑΙ. Οὔχουν εἰκός 7}: ἐξ ὧν σὺ λέγεις" χαὶ γὰρ ἂν τῇ 
ἑαυτοῦ ἐπιϑυμίᾳ, ὡς ἔοιχεν, ὀνειδίζοι. 

Ὁ ΣΩ. Τοῦτο μὲν ἄρα παντὶ δῖλον, ὅτι οὐχ αἰσχρὸν 20 
αὐτό γε τὸ γράφειν λόγους. 

ΦΑΙ. Τί γάρ; 
ὦ 3 4 τ “ Σῷ. “1λ}: ἐχεῖνο οἶμαι αἰσχρὸν ἤδη, τὸ μὴ καλῶς λέ- 

γειν τὲ χαὶ γράφειν, ἂλ} αἰσχρῶς τε χαὶ κακῶς. 

ΦΑΙ. “ῆλον δή. 25 
([. 2392) ον ΕΑ͂ΒΡΟ, ἐ τς οὖν ὃ τρόπος τοῦ χαλῶς τε χαὶ μὴ γράφειν; 

δεόμεϑά τι, ὠ Φαῖδρε, “Τυσίαν τὲ περὶ τούτων ἐξετάσαι 
χαὶ ἄλλον, ὅστις ττὠττοτέ τι γέγραφεν ἢ γράψει, εἴτε πο- 

λιτιχὸν σύγγραμμα εἴτε ἰδιωτικόν, ἔν μέτρῳ ὡς ποιητής, 
᾿ς ον ᾿ ς ᾿ 

ἢ ἄνευ μέτρου ὡς ἰδιώτης: 30 
26 τίς --- 45, 5 κέκληνται 500. Βουεξ. 20, 93 | 29 Ηεττηῖαβ Αϑέ 177 ὅρα, 

πῶς καϑολικὸν ποιεῖται λόγον" οὐ γὰρ μόνον περὶ τοῦ Αυσίου εἶπεν, ἀλλὰ 
εἴτε πολιτικὸν εἴτε ἰδιωτικόν, εἴτε μετὰ μέτρου εἴτε ἄνευ μέτρου" οὕτω 
δῆλόν ἐστιν, ὅτι περὶ τῶν καϑόλου λόγων καὶ συγγραφῶν ὃ παρὼν ἔστι 
λόγος. -- πολιτικόν λέγει τὸν νομοϑετικὸν ἢ συμβουλευτιχόν, ἰδιωτι- 
κόν τὸν διχαστιχὸν ἢ δικανικόν' ὅρα οὖν, ὅτι πᾶν εἶδος λόγου ἐνταῦϑα 
ἐξετάζει 

2, ἐξαλειφ ϑῇ Ἔ- ἐξαλιφῇ Β, δεαγραφῇ ΝΝΊΠΟΚΟΙσ πη ΡΓδοῖ. ΨΝΠΙ 
Ι καὶ ἄμοιρος --- συγγράφειν ἀοίενιι ὙνΙ ποκα πιαπη. τό τινα οὖν Β: 
οὖν τινα Ἵ τῇ νἹγρ ]απ ροβί Τυσίᾳ ἀα]ονῖϊ Ηεϊμάοτε. 18 οὐκοῦν Τ' 
19 ἑαυτοῦ Β: αὐτοῦ Τ᾽ 23 οἶμαι Β: οἶμαί σε 26 τίς --- γράφειν 
ῬΠΤλιι5. ΘΟΟΥΑΕ {τυ ΕἸςῖπο δυςίοτε Ηδϊπᾶοσ 29 εἷς ποιητὴς 
εἴ ὡς ἰδεώτης ἀρ]εν! Βαάπατιη ργαςῖ. ΝἼΠ (ἐν --- ἐδεώτης ἀπίεα ἀ6- 
Ιανϑγαΐ 14161}} ; 
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ΦΑΙ. Ἐρωτᾷς εἰ δεόμεϑα; τίνος μὲν οὖν ἕνεχα χἄν 
τις ὡς εἰχιεῖν ζῴη, ἀλλ᾽ ἢ τῶν τοιούτων ἡδονῶν ἕγεχα; 
οὐ γάρ που ἐχείνων γε ὧν προλυπηϑῆναι δεῖ ἢ μὴ δὲ 
ἡσϑῆναι, ὃ δὴ ὀλίγου πᾶσαι αἵ περὶ τὸ σῶμα ἱεδονωῷ 
ἔχουσι" διὸ καὶ δικαίως ἀνδραποδώδεις κέχληνται. 

ΣΩ, “Σχολὴ μὲν δή, ὡς ἔοικεν" χαὶ ἅμα μοι δοχοῦσιν 
ὡς ἐν τῷ τινίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν οἱ τέττιγες ἄδοντες 
χαὶ ἀλλήλοις διαλεγόμενοι καϑορᾶν. εἰ οῦν ἴδοιεν χαὶ 
γὼ χαϑάπερ τοὺς πολλοὺς ἐν μεσημβρίᾳ μὴ διαλεγομέ- 
γους, ἀλλὰ νυστάζοντας χαὶ χηλουμένους ὑφ᾽ αὑτῶν δὲ 
ἀργίαν τῆς διανοίας, δικαίως ἂν καταγελῷεν, ἡγούμενοι 
ἀνδράτιοδ᾽ ἄττα σφίσιν ἐλϑόντα εἰς, τὸ καταγώγιον ὥσττερ 
προβάτια μεσημβριάζοντα περὶ τὴν χρήνην εὕδειν" ἐὰν 
δὲ ὁρῶσι διαλεγομένους χαὶ ττιαρατελέοντας σφᾶς ὥσττερ 
Σειρῆνας ἀχηλήτους, ὃ γέρας παρὰ ϑεῶν ἔχουσιν ἀνϑρώ- 
ποις διδόναι, τάχ ἂν δοῖεν ἀγασϑέντες. 

ΦΑΙ. Ἔχουσι δὲ δὴ τί τοῦτο; ἀνήχοος γάρ, ὡς ἔοικε, 
ἐἫΡ ΘῊΡ 

τυγχάνω ὧν. 
Σί), οὐ μὲν δὴ ερέτσξι. γξε φιλόμουσον ἄνδρα τῶν 

τοιούτων ἀγήχοον εἶναι" λέγεται δ᾽ ὥς ποτ᾿ ἤσαν οὗτοι 
ἄνϑρωτστοι τῶν πρὶν Μούσας , 7εγονέναι, γενομένων δὲ 

Μουσῶν χαὶ φαγξίσης δῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε 
ἐξεπλάγησαν ὑφ᾽ ἡδονῆς, ὥστε ἄδοντες ἡμέλησαν σίτων 
τε χαὶ ποτῶν, χαὶ ἔλαϑον τελευτήσαντες αὑτούς" ἐξ ὧν 
τὸ τεττίγων γένος μετ᾽ ἐχεῖνο φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ 
Μουσῶν λαβόν, μηδὲν τροφῆς δεῖσϑαι, ἀλλ᾿ ἄσιτόν τε καὶ 
ἄποτον εὐϑὺς γενόμενον ἄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, χαὶ 
μετὰ ταῦτα ἐλϑὸν παρὰ Μούσας ἀπαγγέλλειν, τίς τίνα 
αὐτῶν τιμᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ μὲν οὖν τοὺς ἐν 
τοῖς χοροῖς τετιμηχότας αὐτὴν ἀτταγγέλλοντες ποιοῦσι 
προσφιλεστέρους; τῇ δὲ Ἑρατοῖ τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς, 

6 σχολὴ --- 46, 6 φωνήν 5100. ἤογηερ. 29, το3 

1 ἐρωτᾶς --- κέκληνται δἀάαυριίανι Ἡεϊπάοτί, ἐρωτᾶς --- 46, ἘΣ 
δῆλον Θ ΟΠ] δἰ θυτηδ ΠΥ, τίνος --- κέκληνται Βοοταῖ ̓ σχολὴ -- ἔοικεν 
Ῥῃδβάτο {συ ΒΕΥΠΠαγαν ΓΟΥ͂Ν ΟΡ: 94 | ἕνεκα κάν Β: ἕνεκ᾽ ἂν Τ, 
ἕνεκα ΒιοΌδαι5 2 ζώη Τ: ζωὴ Β 6 δοκοῦσιν αὐϑ ΒΡΤ οδόχ δον 
νὼ Βαδάμδιη 8 καϑορᾶν Β: ̓ καϑορᾶν καὶ ἡμᾶς Τ, δίοθαειβ | καινῶ 
ΒΥ, καινῶτ τι7δήτιΒ 19 πρέπει γε 1, ϑἴορδοιιϑ: πρέπει Β 
20 δ᾽ ΒΤ: δὴ ἩἨεϊηάο 24 αυτοὺς (510) Β 27 γενόμενον, αποά 
ἴῃ ΒΤ εβῦ ροϑβί δεῖσϑαι, ροβί εὐϑὺς ἰγαηβροβυῖ ΒΔΘΠΔΠῚ, εὐθὺς γε- 
γόμενον ἩογΥΠοΐη ΕἼΘΟΙΚΕΙ5. [Δ ῃγ}0. 1874 Ρ. 1566 29 τερψιχόρᾳ ΒΤ: 
τερψιχόρη Ὁ 

Ἐ; 
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χαὶ ταῖς ἄλλαις οὕτως, κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιμῆς" τῇ 

δὲ πρεσϑυτάτῃ Καλλιόπῃ χαὶ τῇ μετ᾿ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς 
ἐν φιλοσοφίᾳ διάγοντάς τε χαὶ τιμῶντας τὴν ἐχείνων 
μουσιχὴν. ἀγγέλλουσιν, αἱ δὴ μάλιστα τῶν Μουσῶν ττεερί 
τε οὐραγὸν χαὶ λόγους οὖσαι ϑείους τὲ χαὶ ἀνϑρωπίνους 

ἱᾶσιν καλλίστην φωνήν. πολλῶν δὴ οὖν ἕνεχα λεχτέον τι 
χαὶ οὐ χαϑευδητέον ἐν τῇ μεσημβρίᾳ. 

ΦΑΙ. ““εχτέον “γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν, ὅπερ νῦν προὐϑέμεϑα σχέψασϑαι, τὸν 

,ὔ σ΄ : - 2} ,᾿, κ ,ὔ .ῦαῦ ’ 

λόγον ὁπῃ χαλῶς ἔχει λέγειν τὲ χαὶ γράφειν καὶ ὁπῃ μῆ, 

200 

σχετιτέον. 
ΦΑΙ. “]ἢλον. 
ΣΩ. Ζρ᾽ οὖν οὐχ “ὑπάρχειν δεῖ τοῖς εὖ γε χαὶ καλῶς 

ῥηθησομένοις τὴν τοῦ λέγοντος διάνοιαν εἰδυῖαν τἀληϑὲς 
ὧν ἂν ἐρεῖν πέρι μέλλῃ; 

ΦΑΙ. Οὑτωσὶ περὲ τούτου ἀκήχοα, ὦ φίλε Σώκρατες, 

οὐκ εἶναι ἀνάγχην τῷ μέλλοντι δήτορι ἔσεσϑαι τὰ τῷ 
ὄντι δίχαια μανϑάνειν, ἀλλὰ τὰ δόξαντ᾽ ἂν πλήϑει, οἵ- 
περ διχάσουσιν, οὐδὲ τὰ ὄντως ἀγαϑὰ ἢ χαλά, ἀλλ ὅσα 
δόξει᾽ ἐκ γὰρ τούτων εἶναι τὸ πείϑειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ τῆς 
ἀληϑείας. 

Σῷ. Οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος εἶναι δεῖ, ὦ Φαῖδρε, 
ὁ ἂν εἴπωσι σοφοί, ἀλλὰ σχοπεῖν μὴ τὶ λέγουσε" καὶ δὴ 
χαὶ τὸ νῦν λεχϑὲν οὐχ ἀφετέον. 

ΦΑΙ. Ὀρϑῶς λέγεις. 
Σῷ. Ὧδε δὴ σποπῶμεν αὐτό. 
ΦΑΙ. Πῶς; 

ΣΩ. Εἴ σε πείϑοιμι ἐγὼ πολεμίους ἀμύνειν χτησά- 
μενον ἵππον, ἄμφω δὲ ἵππον ἀγνοοῖμιεν, τοσόνδε μέντοι 
τυγχάνοιμι εἰδὼς περὶ σοῦ, ὅτι Φαῖδρος ἱ ἵππον ἡγεῖται 
τὸ τῶν ἡμέρων ζῴων. μέγιστα ἔχον ὦτα --- 

ΦΑΙ. Ζελοῖόν γ᾽ ἄν, ὦ Σώχρατες, εἴη. 

22 Ηοπιετ. 1]. 11 36: οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται ὅττί χεν εἴπω 

2 μετ᾽ αὐτὴν Β: μετὰ ταύτην Τ' 6 ἱᾶσιν 1: ἴασιν Β, ἐἰᾶσι Ὁ, 
πέμπουσι 5ΌΡτα νεύϑβιιπι Ὁ, ἴασιν Τ΄] δὴ ουνεκεν Β, δὴ οὕνεκεν Ὁ, ἾΣ 
οὖν ἕνεκεν Τ ] τὰ ΒΤ: τε ΓΟΠΡῚ 5υτηῦ. Πΐθτ. ΓΝ ττ4 9 προὐϑέμεϑα 
σκέψασϑαι Ἠεϊπαοτῇ: προὐϑέμεϑα, σκέψασθαι ΑἸάϊπα 13 γεΒ: 15} 
14 λέγοντος Τ, 5ε4 λὲγ ἴῃ τὰᾶ5β. 22 ῶ στ δὃΒ 23 σοφοὶ ΒΤ: οἱ σοφοί 
Ηεϊπαοτε Ι μή τι λέγουσι ΟἸἰπὰ ϑομαθίε δὰ σεροσ. (ουϊπίῃ. 824: 
μή τι λέγωσι ΒΥ, εἴ πῇ τε λέγουσι ΑΝ ἸΠΟΚΟΙ ΠΑ Πὴ Ργαρί, ΙΧ 32 σώ- 
κρατες εἴη Τὶ: σώκρατες Β 

5 
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Σῷ. Οὔπω γε" ἀλλ᾽ ὅτε σπουδῇ σε πείϑοιμι, συντι- 
Ἁ -» ’ , 

ϑεὶς λόγον ἔπαινον χατὰ τοῦ ὄνου, ἵππον ἑἔπονομάζων 
καὶ λέγων ὡς παντὸς ἄξιον τὸ ϑρέμμα οἴχοι τε χεχτῆσϑαι 
καὶ ἐπὶ στρατιᾶς, ἀποπολεμεῖν τὲ χρήσιμον καὶ προσε- 

ὯΣ Ἀ Ἁ ’ 

γεγχεῖν δυνατὸν σχεύη χαὶ ἄλλα πολλὰ ὠφέλιμον. 
, ΄ , 

ΦΑΙ. Παγγέλοιόν γ᾽ ἂν ἤδη εἴη. 
3.1. 3 3 2 Ἐς ᾿ Ὁ ΄ «-- 2 

ΣΏ. “910. οὖν οὐ χρεῖττον γελοῖον ἢ δεινόν τὲ καὶ ἔχ- 
ϑρὸν εἶναι; 

ΦΑΙ. Φαίνεται. 
[φ; 3 ς κα Χ 2 - 2 ᾿ κι ΄ 

ΣΩ, ὄταν οὺὐν ὁ ῥητοριχὸς ἀγνοῶν ἀγαϑὸν χαὶ καχόν, 

λαβὼν πόλιν ὡσαύτως ἔχουσαν πείϑῃ, μὴ περὶ ὄνου ὡς 
ἵἕχπου τὸν ἔπαινον ποιούμενος, ἀλλὰ περὶ χαχοῦ ὡς ἀγα- 

- ΄ Αὐ ΄ Χ ’ Ἁ ΄ 

ϑοῦ, δόξας δὲ σλήϑους μεμελετηχὼς πείσῃ χαχὰ πράτ- 
τειν ἀντ ἀγαθῶν, ποῖόν τιν᾽ ἂν οἴει μετὰ ταῦτα τὴν δη- 
τοριχὴν καρπὸν ὧν ἔσπειρεν ϑερίζειν; 

ΦΑΙ. Οὐ πάνυ γε ἐπιειχῆ. 
Ἅ,,...9 ΕἸ 3.»ϑ. 2) ιν ΄ - , 

Σῶ. “420 οὖν, ὦ ἀγαϑέ, ἀγροιχότερον τοῦ δέοντος λε- 

λοιδορήχαμεν τὴν τῶν λόγων τέχνην; ἡ δ᾽ ἴσως ἂν εἴποι" 
, 1 , ἊΣ Ν ᾿ γ2.9» - 

τί ποτε, ὦ ϑαυμάσιοι, ληρεῖτε; ἐγὼ γὰρ οὐδέν᾽ ἀγνοοῦντα 
23 Ἁ 3 7ὔ ᾿ ΄, 3 2 » 2 - 

τἀληϑὲς ἀναγχάζω μανϑάνειν λέγειν, ἀλλ, εἴ τις ἐμῇ 
- - ἴ, - Ω 4 

ξυμβουλῇ, χρῆται", χτησάμενος ἐχεῖνο οὕτως ἐμὲ λαμβά- 
,’ Ῥ ἢ ’, ι » - Ἁ 

γει" τόδε δ᾽ οὖν μέγα λέγω, ὡς ἄνευ ἐμοῦ τῷ τὰ ὄντα 
εἰδότι οὐδέν τι μᾶλλον ἔσται τεείϑειν τέχνῃ. 

ΦΑΙ. Οὐκοῦν δίκαια ἐρεῖ, λέγουσα ταῦτα; 

7 Ηεττηΐας Αβὲ :τ82 ἄρα, φησίν, οὐ χρεῖττον γελοῖον καὶ φίλον ἢ δει- 
νὸν καὶ ἐχϑρόν; αἱρετώτερον γὰρ τὸ γελοῖον καὶ φίλον, τὸ ἐπὶ τοῦ 
ὄνου ὡς ἵππου, τὸ δὲ δεινὸν καὶ ἐχϑρὸν τὸ ἐπὶ τῶν δικαίων καὶ ἀγα- 
ϑῶν ὡς ἀδίκων καὶ χκαχῶν 

ι οὕπω γε Τ: οὔποτε Β [ ὅτε Β: ὅτε δὴ ΤΙ σπουδῇ Τ: σπουδὴ 
(51) Β 2 λόγον ἀεϊενι Βδάπμδη 4 στρατιᾶς Ἴ, οἴ. (ονεΐ 
ΤηΠΘΙηΟ5.3 Κ 4: στρατιὰς (510) Β, στρατείας σοάδΧχ ῬΑΓΙΙΘΙΠΙ5 2ΟΙΙ, 
ϑρδιἀϊηρ [ προσενεγκεῖν ΒΤ: πρός γ᾽ ἐνεγκεῖν ὙΠΟΙΏΡΒΟΩ 6 παγ- 
γέλοιον Τ: πανγελοῖον Β 8 εἶναι ΒΕΚΚεΕτΥ; εἶναι ἢ φίλον ΒΤ, εἶναι 
φίλον ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΙϑΙ Π ΤῚ 1812, εἶναι τὸν φίλον (ΟΥ̓ΏΔΙ5 (οὐ κρεῖττον 
γελοῖον καὶ φίλον ἢ δεινὸν καὶ ἐχϑρόν; Ἰερί556. νΙἀδίαγ Ηδιτη 45) 
1 ὄνου Θραϊαϊηρ; ὄνου σκιᾶς Β᾽ 13 δόξας -- ἀγαϑῶν ἀεδ]εν!έ 
Ἡ γος 14 ποῖόν Τ: ποιόν Β | τιν᾽ ἂν Η]ΥΘΟΠΙΡ: τρα ΒΤ τῷ ὧν 
Τ: ὃν Β τό πάνυ γεΒ: πάνυ Τ᾽ 19 οὐδὲν Β, οὐδένα Τ᾽ 20 εἴ τις 
ἐμῇ ξυμβουλῇ χρῆται ΘίεΡΠαηαυβ: εἴ τε ἐμὴ ξυμβουλὴ Β, εἴ τις ἐμῇ 
ξυμβουλῇ Τ, εἴ τις ἐμὴ ξυμβουλὴ ΔΡορΥ. ΝἸΠἀΟΡοΠΕη5α 80, ΘΟ] 6 - 
ΤΏΔΟΠΕΘΥ, εἴ τις ἐμὴ ξυμβουλὴ νεΕ] ἔστιν ἐμὴ ξυμβουλὴ Αϑί, χρῆται νο] 
σείϑεται ΞυρρΙΘπάσπι) Ρρυΐαν! Βαάμαη 21 λαμβάνει ΔΡΟΡΥΑΡΒΑ: 
λαμβάνειν ΒΥ 24 οὐκοῦν --- ταῦτα ῬΒαΘατοΟ ρῥγίπγι5 {ΠΡ 1 ΒΕΚΊΚΟΥ 
(φημί ῬΠδβάτο, ἐὰν οἵ γε κ. τ. λ. ϑοογαῖ! {ρυ1 ΗφΙηΠἀοτ) 
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ΣΩ. Φημί, ἐὰν οἵ γ ἐπιόντες αὐτῇ λόγοι μαρτυρῶσιν (Ε :158) 
(( 2492) εἶναι τέχνῃ. ὥσττερ γὰρ ἀχούειν διε τινῶν προσιόντων 

χαὶ διαμαρτυρομένων λόγων, ὅτι ψεύδεται χαὶ οὐχ ἔστι 
τέχνη ἀλλ ἄτεχνος τριβὴ [τοῦ δὲ λέγειν, φησὶν ὃ “άχων, 
ἔτυμος τέχνη ἄνευ τοῦ ἀληϑείας ἦφϑαι οὔτ᾽ ἔστιν οὔτε 5 
μή ποτε ὕστερον γένηται]. 

9261 ΦΑΙ. Τούτων δεῖ τῶν λόγων, ὦ Σώχρατες" ἀλλὰ δεῦρο 
αὐτοὺς παράγων ἐξέταζε, τί καὶ ττῶς λέγουσι. 

ΣΩ, Πάριτε δή, ϑρέιμματα γενναῖα, καλλίπαιδά τε 
Φαῖδρον πείϑετε, ὡς ἐὰν μὴ ἱχανῶς φιλοσοφήσῃ, οὐδὲ τὸ 
ἱχανός ποτε λέγειν ἔσται πτεερὶ οὐδενός. ἀτπτοχρινέσϑω δὴ 
ὃ Φαῖδρος. 

ΦΑΙ. Ἐρωτᾶτε. 
ΣΩ. “2ρ᾽ οὖν οὐ τὸ μὲν ὅλον ἣ δητοριχὴ ἂν εἴη τέχνη 

᾿νυχαγωγία τις διὰ λόγων, οὐ μόνον ἐν διχαστηρίοις καὶ τῷ 
ὅσοι ἄλλοι δημόσιοι σύλλογοι, ἀλλὰ χαὶ ἐν ἰδίοις, ἥ αὐτὴ 

Β σμιχρῶν τὲ χαὶ μεγάλων πέρι, χαὶ οὐδὲν ἐ ἐντιμότερον τό 
γε ὀρϑὸν περὶ σπουδαῖα ἢ περὶ φαῦλα γιγνόμενον; ἢ 
πῶς σὺ ταῦτ᾽ ἀχήχοας; 

ΦΑΙ. Οὐ μὰ τὸν 4έία οὐ παντάπασιν οὕτως, ἀλλὰ 326 
μάλιστα μέν πως περὶ τὰς δίκας λέγεταί τε καὶ γράφε- 
ται τέχνῃ, λέγεται δὲ χαὶ περὶ δημηγορίας" ἐπὶ πλέον δὲ 
οὐχ ἀχήχοα. 

ΣΩ. 4λλ ἦ τὰς Νέ ἔστορος χαὶ Ὀδυσσέως τέχνας μόνον 
περὶ λόγων ἄχήχοας, ἃς ἐν Ἰλίῳ σχολάζοντες συνεγραψά-- 25 

Γ τὴν, τῶν δὲ Παλαμήδους ἀνήχοος γέγονας; 
ΦΛΙ. Καὶ ναὶ μὰ 4ία ἔγωγε τῶν Νέστορος, εἰ μὴ 

Τοργίαν Νέστορά τινα χατασχευάζεις, ἢ τινα Θρασύμαχόν 
τε χαὶ Θεόδωρον Ὀδυσσέα. 

4 ΡΙυΐατοῃ. ΔΡορβίμερτη. 136. 233 Ι 287 Ῥᾶρπετ μεγαλυνομένου τινὸς 
ἐπὶ τῇ ῥητορικῇ τέχνῃ εἶπέ τις Δάχων, ἀλλὰ νὴ τὼ Σιώ, τέχνη ἄνευ τοῦ 
ἀληϑείας ἦφϑαι οὔτε ἔστι οὔτε μή ποτε γένηται 

4 τοῦ ---6 γένηται ἀφ]εν ΘΟ Β]ΘΙ οΥη Ποσ, φησὶν ὁ “άκων Νοο- 
σα] η ρῥγδεῖ. 13, φησὶν ὁ λαχὼν ΝιΐΖεοῦ ΒΠαίη. Μαυ5. ΧΗ 404 κὶ ἔτυ- 
μος τέχνη ΤΙ ἕτοιμος Β (Π111ἃὰ ετηθηἀδίςοπα ἔδςϊβ) γ δεῖ Τ: δὴ Β 
9 ϑρέμματα ΒΤ: ὦ ϑρέμματα οἸπι Αϑ5ὲ ΙΟ πείϑετε ΤΙ πείϑεταε 
Β΄ ὡς ἐὰν Β: ἕως ἂν Τ 13 ἐρωτᾶτε ΒΤ, ῬΒδραά,ο ρῥυπηι5 {Γ  ξ 
αὐτῇ ΔΡορυδρηΐβ ΒΕΚΚοῚ: ὃ ἐρωτᾶτε ΑΞῖ, ἐρώτα δή Κτῖδοπα ῬΠδεαζ, 
95 16 δηΐβ ἡ αὐτὴ ῥΥΐπγι5. ἀἰβεηχις 5. θαυ 22 τέχνῃ ΤΙ 
τέχνη Β 24 ἀλλὴη (510) Β, ἀλλ ἢ ΤΊ καὶ Β: τε καὶ Τί 25 σχολά- 
ζοντες ΒΤ; σχολάζοντε ΕΧ Θ΄6Π4. ΔΡΟΡΤ. (ΟἸ5Ι ΙΔ τ 155. 28 κα- 
τασκευάζεις ΤΊ: κατασκευάζης Β 29 τετΤ: δὲ Β 
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ΣΩ, Ἴσως. ἀλλὰ γὰρ τούτους ἐῶμεν" σὺ δ᾽ εἰπτέ, ἐν 
δικαστηρίοις οἱ ἀντίδικοι τέ δρῶσιν; οὐκ ἀντιλέγουσιν 
μέντοι, ἢ τέ φήσομεν; 

ΦΑΙ. Τοῦτ᾽ αὐτό. 
Σῷ. Περὶ τοῦ δικαίου τε καὶ ἀδίκου; 
ΦΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ὃ τέχνῃ τοῦτο δρῶν ποιήσει φανῆναι τὸ 

αὐτὸ τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δίκαιον, ὅταν δὲ βούληται, 
ἄδικον; 

ΦΑΙ. Τί μήν; 
ΣΩ. Καὶ ἐν δημηγορίᾳ δὴ τῇ πόλει δοχεῖν τὰ αὐτὰ 

τοτὲ μὲν ἀγαϑά, τοτὲ δ᾽ αὐ τἀναντία; 
ΦΛΙ. Οὕτως. 

Σῷ. Τὸν οὖν ᾿Ἐλεατιχὸν Παλαμήδην λέγοντα οὐκ ἴσμεν 
τέχνῃ, ὥστε φαίνεσϑαι τοῖς ἀχούουσι τὰ αὐτὰ ὁμοῖα καὶ 
ἀνόμοια, χαὶ ἕν καὶ πολλά, μένοντά τε αὖ καὶ φερό- 
μενα; 

ΦΑΙ. Μαάλα γε. 
ΣΩ. Οὐχ ἄρα μόνον περὶ δικαστήριά τ᾽ ἔστιν Υ ἄντι- 

λογικὴ καὶ περὶ δημηγορίαν, ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, περὶ πάντα 
τὰ λεγόμενα μία τις τέχνη, εἴπτερ ἔστιν, αὕτη ἂν εἴη, ἢ 
τις οἷός τ᾽ ἔσται πᾶν παντὶ ὁμοιοῦν τῶν δυνατῶν καὶ οἷς 
δυνατόν, καὶ ἄλλου ὁμοιοῦντος καὶ ἀποχρυπτομένου εἰς 
φῶς ἄγειν. 

ΦΑΙ. Πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον λέγεις; 
ΣΩ. 7ῷδε δοχῶ ζητοῦσιν φανεῖσϑαι. ἀπάτη πότερον 

ἐν πολὺ διαφέρουσι γίγνεται μᾶλλον ἢ ὀλίγον; 
ΦΑΙ. Ἐν τοῖς ὀλίγον. 
ΣΩῶ. ““2λλά γε δὴ κατὰ σμιχρὸν μεταβαίνων μᾶλλον 

λήσεις ἐλϑὼν ἐπὶ τὸ ἐναντίον ἢ κατὰ μέγα. 
ΦΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ. 4Ζεῖ ἄρα τὸν μέλλοντα ἀπατήσειν μὲν ἄλλον, αὐὖ-- 

26 ἀπάτη --- 50, το παρέξεται (α]επ. ἀξ Ῥίδοῖξ. Ἡ!Ρροοῦ. εἰ ῬΙδίοῃ. 
729 Κύμη 739 Μἅϊεσ | 32 δεῖ --- κο, 2 διειδέναι (Δ]εη. ἀς ρ]δοῖί. Η:ρροοσ. εἴ 
ῬΙαΐοῃ. ΚΝ γει μη γ7γ30 Μάύ]εν 

γ τέχνῃ Τ: τέχνη Β 8 τότε ΒΤ ο ἀδικον βούληται (βούληται 
10. τα3.) Ἔ, σου Τὶ 12 τότε --- τότε ΒΤ 15 τέχνῃ Τ: τέχνη Β 
16 μένοντά ΤΌ: μὲν ὄντά Β 20 ἀλλ ὡς ΤΌ: ἄλλως Β 21 ἢ τις 
ΔΡΟΡΥ. Ῥαυιϑι 1 1812: ἡ τις Βι, ἢ τις Τὶ. 22 πᾶν παντὶ ΤΙ: πάμ- 
παντί Β. 26 τῇδε --- φανεῖσϑαι οἰαυβα]αη νεῖβαβ ραΐαν! Ηδη- 
ἀουῇ 27 ὀλίγον ΒΤ: ἐν ὀλίγον Ἡϊγϑομ 29 ἀλλά γε δὴ Β: ἀλλὰ 
δὴ Τ, ἀλλὰ μὴν (δϊεπι5 

Ῥίαΐο νοΐ. ΤΊ, 4 
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τὸν δὲ μὴ ἀπατήσεσϑαι, τὴν ὁμοιότητα τῶν ὄντων χαὶ 
ἀνομοιότητα ἀχριβῶς διεεδέναι. 

ΦΑΙ. νάγχη. μὲν οὖν. 
Σϑ. Ἢ οὖν οἷός τε ἔσται, ἀλήϑειαν ἀγνοῶν ἑχάστου, 

τὴν τοῦ ἀγνοουμένου ὅμοιότητα σμιχράν τε χαὶ μεγάλην 5. 
3 Ξνς τς ᾿ 
ἐν τοῖς ἄλλοις διαγιγνώσχειν; 

ΦΑΙ. δύνατον. 
2 “- Ε- Ν τιν ΄ νιν 23 

ΣΩ. Οὐχοῦν τοῖς παρὰ τὰ ὁντα δοξάζουσιν καὶ ἄπα- 
τωμέγοις δῆλον ὡς τὸ πάϑος τοῦτο δὲ ὁμοιοτήτων τινῶν 
εἰσερρύη. 

’ - ς 

ΦΑΙ. 7Τίγνεται γοῦν οὕτως. 
27 ἘΘΑΤΡΙ τ΄ τ γ ἣ Χ 

ΣΩ. Ἔστιν οὖν ὅπως τεχνιχὸς ἔσται μεταβιβάζειν κατὰ 
σμιχρὸν διὰ τῶν ὁμοιοτήτων ἀπτὸ τοῦ ὄντος ἑκάστοτε ἐχεὶ 
τοὐναντίον ἀπάγων, ἢ αὐτὸς τοῦτο διαφεύγειν, ὃ μὴ ἔγνω- 
οιχὼς ὃ ἔστιν ἕχαστον τῶν ὄντων; 

ΦΑΙ. Οὐ μύ ποτε. 

ΣΩ. “όγων ἄρα τέχνην, ὦ ἕταῖρε, ὃ τὴν ἀλήϑειαν μὴ 
εἰδώς, δόξας δὲ τεϑηρευχώς, γελοίαν τινά, ὡς ἔοικε, καὶ 
ἄτεχνον τεαρέξεται. 

ΦΑΙ. Χινδυνεύει. 
ΣΩ. Βούλει οὖν ἐν τῷ «“Τυσίου λόγῳ, ὃν φέρεις, καὶ 

ἐν οἷς ἡμεῖς εἴπομεν ἰδεῖν τι ὧν φαμὲν ἀτέχνων τε καὶ 
ἐντέχνων εἶναι; 

ΦΑΙ. Πάντων γέ που μάλιστα, ὡς νῦν γε Ψιλῶς πως 
λέγομεν, οὐχ ἔχοντες ἱχανὰ παραδείγματα. 

᾿Ν Χ Χ 7 ᾿ ς » 2 ΄ 

ΣΩ. Και μὴν χατὰ τύχην γὲ τινα, ὡς ἕοιχεν, ἐρρηϑη- 

τὴν τὼ λόγω ἔχοντέ τι παράδειγμα, ὡς ἂν ὃ εἰδὼς τὸ 
ἀληϑὲς προστταίζων ἐν λόγοις παράγοι τοὺς ἀχούοντας. 
χαὶ ἔγωγε, ὦ Φαῖδρε, αἰτιῶμαι τοὺς ἐντοττίους ϑεούς" 
ἴσως δὲ χαὶ οἱ τῶν Μουσῶν προφῆται. οἱ ὑπὲρ χεφαλήῆς 30. 
φὠδοὶ ἐπειπτετενευκότες ἂν ἡμῖν εἶεν τοῦτο τὸ γέρας" οὐ 

γάρ που ἔγωγε τέχνης τιγὸς τοῦ λέγειν μέτοχος. 
ΦΑΙ. Ἔστω ὡς λέγεις" μόνον δήλωσον ὃ ὃ φής. 
ΣΩῶ. ἴἼϑι δή μοι ἀνάγνωθι τὴν τοῦ “υσίου λόγου 

ἀρχήν. 
4 ἢ τ--- ἀδύνατον ΟΘαΐεπη. ἂς ρϊαοῖε. Ηΐρροοσ. εἰ Ῥίδίοπ, Υ' γε Κὕβη 730 

Μά]εΣ 

12 μεταβιβάζειν Τ, (δ]επασ: μεταβιβάξει. Β, αλλον μεταβιβάξειν 
ΗΙγβοπῖρ, μεταβιβάξειν τινὰ ΒαάΠδτα 14 ἀπάγων ΒΤ: παράγων 
Βδάμδμη 22 ἀτέχνων τε καὶ ἐντέχνων Ἠεδϊηαοτγῇ; ἀτεχνόν τε καὲ 
ἔντεχνον ΒΤ 27 τὼ λόγω Τ: τῷ λόγῳ Β 
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ΦΑΙ. Περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἑἕπέστα- 
σαι, καὶ ὡς γομέξω συμφέρειν ἡμῖν τούτων γενο- 
μένων, ἀχέήκοας. ἀξιῶ δὲ μὴ δεὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι 
ὧν δέομαι, ὅτι οὐκ ἐραστὴς ὧν σοῦ τυγχάνω. ὡς 
ἐκείνοις μὲν τότε μεταμέλει -- 

Σῷ. Παῦσαι. τί δὴ οὖν οὗτος ἁμαρτάνει καὶ ἄτεχνον 
ποιεῖ, λεχτέον. ἢ γαρ; 

ΦΑΙ. ΜΔαί. 
Σῷ. χ2ρ᾽ οὖν οὐ παντὶ δῆλον τό γε τοιόνδε, ὡς περὶ 

μὲν ἔνια τῶν τοιούτων ὁμονοητιχῶς ἔχομεν, περὶ δ᾽ ἔνια 
στασιωτιχῶς; 

ΦΑΙ. 4οχῶ μὲν ὃ λέγεις μανϑάνειν, ἔτι δ᾽ εἰπὲ σα- 
φέστερον. 

ΣΩ. Ὅταν τις ὄνομ εἴπῃ σιδήρου ἢ ἀργύρου, ἀρ᾽ οὐ 
τὸ αὐτὸ πάντες διενοήϑημεν; 

ΦΑΙ. Καὶ μάλα. 
Σῷ. Τί δ᾽ ὅταν δικαίου ἢ ἀγαϑοῦ; οὐκ ἄλλος ἄλλῃ οὐπὼ 

φέρεται, χαὶ ἀμφισβητοῦμεν ἀλλήλοις τε καὶ ἡμῖν αὐτοῖς; 
ΦΑΙ. Πάνυ μὲν οὗν. 

ΣΩ. Ἔν μὲν ἄρα τοῖς συμφωνοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς οὔ. 
ΦΑΙ. Οὕτω. ᾿ 
Σῷ. Ποτέρωϑι οὖν εὐαπατητότεροί ἔσμεν, καὶ ἡ δη- 

τορικὴ ἐν ποτέροις μεῖζον δύναται; 
ΦΑΙ. 4λον ὅτι ἐν οἷς τλανώμεϑα. 
Σῶ. Οὐχοῦν τὸν μέλλοντα τέχνην ῥητορικὴν μετιέναι 

πρῶτον μὲν δεῖ ταῦτα ὁδῷ διῃρῆσϑαι, χαὶ εἰληφέναι τινὰ 
χαραχτῆρα ἑκατέρου τοῦ εἴδους, ἐν ᾧ τε ἀνάγκη τὸ πλῆς 
ϑος πλανᾶσϑαι χαὶ ἐν ᾧῷ μή. 

ΦΑΙ. Καλὸν γοῦν ἂν, ὦ Σώχρατες, εἶδος εἴη κατανγε- 
γοηχὼς ὃ τοῦτο λαβών. 

Σῶ. Ἐπειτά γε οἶμαι πρὸς ἑκάστῳ γιγνόμενον μὴ 

λανϑάνειν, ἀλλ᾽ ὀξέως αἰσϑάνεσϑαι, περὶ οὗ ἂν μέλλῃ 

ἐρεῖν, ττοτέρου ὃν τυγχάνει τοῦ γένους. 
ΦΑΙ. Τί μέν; 

ῳ 

ο ἀρ᾽ --- 52, 7 ἄριστα λέγεις Οαΐεη. ἀε ρδοῖί. Ἡ!ρροοῦ. εἰ Ῥδίοη. 
730 Καπη γ40 Μά] 

2 ἡμῖν Τ: ὑμῖν Β 4 .ἐραστήσών ΤΘ,ϑ 56ἃ σ ροβί ἡ ἴῃ τ45.,) ΠοτΥ. ἔ 
10 τοιούτων ΒΤ : ὄντων 6 Χ Θῃηθηά. ΔΡΟΡΥ. ( ΟἸ5]ΠΠΙΔΏΌΤΩΙ 55, ΗΙΓΘΟΠΙΡ᾽ 
Ι ὁμονοητικῶς ΤΌ, (αϊδηι5: οὐ μόνον ποιητικῶς Β 26 δεῖ Β: δὴ Τ 
27 πλῆϑος Τ: εἶδος Β 29 καλὸν ΒΤ; μᾶλλον νΕ] κάλλιον ΒΔάΠΑΙη 
ΡῬτδρί. ΓΧ 30 τοῦτο ΒΤ; τοῦτον Βαάμδιη 

4: 
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ΣΩ. Τί οὖν; τὸν Ἔρωτα σπτότερον φῶμεν εἶναι τῶν 
ἀμφισβητησίμων ἢ τῶν μή; 

ΦΑΙ. Τῶν ἀμφισβητησίμων δή που" ἢ οἴει ἂν σοι (( τι68) 
ἐγχωρῆσαι. εἰχεεῖν ἃ νυνδὴ εἶπες περὶ αὐτοῦ, ὡς βλάβη 
τέ ἐστι τῷ ἐρωμένῳ χαὶ ἐρῶντι, καὶ αὖϑις ὡς μέγιστον 5 

Ὠ τῶν ἀγαϑῶν τυγχάνει; 
ΣΩ, “ἄριστα λέγεις" ἀλλ εἰπὲ καὶ τόδε --- ἐγὼ γάρ 

τοι διὰ τὸ ἐνθουσιαστιχὸν οὐ πάνυ μέμνημαι --- εἰ ὡρι- 
σάμην ἔρωτα ἀρχόμενος τοῦ λόγου. 

ΦΑΙ. Νὴ Δία ἀμηχάνως γε ὡς σφόδρα. το 
ΣΩ, Φεῦ, ὅσῳ λέγεις τεχνιχωτέρας Νύμφας τὰς .4χε- 

λῴου καὶ Πᾶνα τὸν Ἕρμοῦ “υσίου τοῦ Κεφάλου πρὸς 
λόγους εἶναι. ἢ οὐδὲν λέγω, ἀλλὰ καὶ ὃ “υσίας ἀρχόμε- 
γος τοῦ ἐρωτιχοῦ ἠνάγχασεν ἡμᾶς ὑπολαβεῖν τὸν Ἔρωτα 

Ἑ ἕν τι τῶν ὄντων, ὃ αὐτὸς ἐβουλήϑη, χαὶ πρὸς τοῦτο ἤδη τς 
συνταξάμενος πάντα τὸν ὕστερον λόγον διεπεράνατο; 
βούλει πάλιν ἀναγνῶμεν τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ; 

ΦΑΙ. Εἰ σοί γε δοχεῖ᾽" ὃ μέντοι ζητεῖς, οὐχ ἔστ᾽ αὖ- 
τόϑι. 

ΣΩ. “έγε, ἵνα ἀκούσω αὐτοῦ ἐχείνου. 20 
ΦΑΙ. Περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἑπέστα- 

σαι, καὶ ὡς γομέξζω συμφέρειν ἡμῖν τούτων γενο- 
264 μένων, ἀκήκοας. ἀξιῶ δὲ μὴ δεὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι 

ὧν δέομαι, ὅτι οὐχ ἐραστὴς ὧν σοῦ τυγχάνω. ὡς 
ἐκείνοις μὲν τότε μεταμέλει ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, 25 
ἐπειδὰν τῆς ἐπιϑυμίας παύσωνται. 

ΣΏΩ. Ἦ πολλοῦ δεῖν ἔοιχε ποιεῖν ὅδε γε ὃ ζητοῦμεν, 
ὃς οὐδὲ ἀπ ἀρχῆς ἀλλ᾽ ἀττὸ τελευτῆς ἐξ ὑπτίας. ἀνάπαλιν 
διανεῖν ἐπιχειρεῖ τὸν λόγον, χαὶ ἄρχεται ἀφ᾽ ὧν πεέπαυ- 
μένος ἂν ἤδη ὃ ἐραστὴς λέγοι πρὸς τὰ παιδικά. ἢ οὐδὲν 30 
εἶπον, Φαῖδρε, φίλη κεφαλή; 

τι (φεῦ --- τ3 εἶναι ΑΥἰϑεϊά. ΟΥ 409 11 530 Πιπάοτῇ 

1: τί οὖν; ἀϊδιϊηχὶς ϑίθρβδπιβ, τί οὖν τὸν Ἔρωτα; ΒαΑ51]66η 5151 
[πότερονΒΤ: ποτέρων ἨγΒΟΠΙΡ 3 ἢ --- 6 τυγχάνει ᾿Ῥτίτηι5 ῬΗαδαᾶσο 
{πρθυϊῖ Ηεϊπάοσε. 4 ἐγχωρῆσαι ςοάεχ Ματοίδηϊβ (δὶ βηϊ, Βαάμαση: 
συγχωρῆσαι ΒΤ 6 ἀγαϑῶν ΒΤ; ἀγαϑῶν ὧν» ΗϊτϑοΠῖρ (ἄς μέγιστον 
ὃν σορίταν! ΗεΕΙΠαΟΥΕ) τὸ ὡς σφόδρα Τὶ σφόδρα Β 12 πάντα ΒΥ, 
πάνα Ὀϊ 13 λόγους Τ: : λόγου Β, λόγον ΔΡΟΡΎΔΡΠΑ 21 ἐπίστασαιΒ: ἐπί 
σταμαι Τ᾽ 24 ἐραστύς ὧν Τ, 56α ς ροβῖ ἡ ἴῃ Τ45. εἴ δηΐθ ν» ῬΑ. α]α τὴ 
ΕΥαθ 20 τότε Τ: τὸ τότε Β. 27 ζητοῦμεν ὃς Τ: ζητούμενος Β 
29 διανεῖν" ΒΤ διανύειν Υασεηβ Ὁ 30 ἐραστὴς ΔΡΟΡΥΆΡΒΑ: ἐρασϑεὶς 
ΒΤ 31 φαῖδρε ΒΤ; ὦ φαῖδρε ΔΡΟΡΤ. ΨΙΠπἀοθοηθπβα 32; ΗἸΥΒΟΒΙΡ 
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ΦΑΙ. Ἔστιν γέ τοι δή, ὦ Σώκρατες, τελευτύ,, ττερὶ οὗ Β 
τὸν λόγον ποιεῖται. 

Σῷ, Τί δὲ τάἀλλα; οὐ χύδην δοχεῖ βεβλῆσϑαι τὰ τοῦ («Ὁ 
λόγου; ἢ φαίνεται τὸ δεύτερον εἰρημένον ἔχ τινος ἀνάγ- 
χης δεύτερον δὴ τεϑῆναι, ἢ τι ἄλλο τῶν δηϑέντων; ἐμοὶ 
μὲν γὰρ ἔδοξεν, ὡς μηδὲν εἰδότι, οὐκ ἀγεννῶς τὸ ἐπιὸν 
εἰρῆσϑαι τῷ γράφοντι" συ δ᾽ ἔχεις τινὰ ἀνάγκην λογο-- 
γραφιχήν, ἢ ταῦτα ἐχεῖνος οὕτως ἐφεξῆς τταρ᾽ ἄλληλα 
ἔϑηχεν; 

ΦΑΙ. Χρηστὸς εἶ, ὅτι μιξ ἡγεῖ ἱχανὸν εἶναι τὰ ἐχείνου 

οὕτως ἀχριβῶς διιδεῖν. 
ΣΩ. ᾿“λλὰ τόδε γε οἰμιαί σε φάναι ἄν, δεῖν πάντα 

λόγον ὥσπερ ζῷον συνεστάναι σῶμά τί ἔχοντα αὐτὸν αὖὗ- 
τοῦ, ὥστε μήτε ἀχέφαλον εἶναι μήτε ἄπουν, ἀλλὰ μέσα 
τ᾽ ἔχειν χαὶ ἄχρα, πρέποντα ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ γε- 
γραμμένα. 

ΦΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Σχέψαι τοίνυν τὸν τοῦ ἑταίρου σου λόγον, εἴτε 

οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει" καὶ εὑρήσεις τοῦ ἐπιγράμματος 
οὐδὲν διαφέροντα, ὃ Μίδᾳ τῷ Φρυγέ φασίν τινες ἐττιγε- 
γράφϑαι. 

ΦΑΙ. Ποῖον τοῦτο, χαὶ τί πεττονϑός; 
Σῷ. Ἔστι μὲν τοῦτο τόδε" 
χαλχῆ παρϑένος εἰμί, Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήματι 

κεῖμαι. 

ὄφρ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ χαὶ δένδρεα μαχρὰ τε- 
ϑήλῃ, 

αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκχλαύτου ἐπεὶ τύμ- 
βου, 

΄, - , 4 - , γελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέϑαπται. 
Ω 2 3, ᾿ , 23 -» - δ ὦ ΄ ᾿ 

οτι ὃ οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ἢ ὑστατόν τι λέγε- 
2 - ς Ἄρκ. 5 

σϑαι, ἐννοεῖς που, ὡς ἔγῴμαι. 

24 ΤῬϊορ. 1υφὅτέ. τ, 89 αὶ ροϑβὲ δἰτεγιιπι νούβασα μο5 ἄποβ δα ἀϊάϊε: ἠέλιός τ᾿ 
ἀνιὼν λάμπῃ, λαμπρά τε σελήνη ] καὶ ποταμοί γε ῥέωσιν, ἀνακλύζῃ δὲ ϑά- 
λασσα οἴ. Βετρκ ροξε. ἱγτ. 1 Βιτηοηϊά. ἢγ. 6 Ρ.746 ] 26 1,οπρίη. ἄς σα Ὀ]1τπη. 36 Ρ. 59 
7Ταμπ ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὼ τεϑήλῃ 

Ι δὴ ΒΤ: ἤδη Βαάδεαιῃ Επίῃγάἄοδτη. 83 [ νεῦρα περὶ --- ποιεῖται 
Δαἀάυθιίανι Ηεϊπαοτΐ, [ογίαϑϑα ἀθεπάα βσαπὶ 3 δὲ Β: δαὲ Τ΄ καὶ δὴ 
τεϑῆναι ΒΟΥρϑὶ: δεῖν τεϑῆναι ΒΤ, τεϑῆναι Μαάνὶρ δἄνείϑβ. 1 401 
δὴ) ΤΙ ὴΒ τομετ: μὴ Β 13 σῶμά τι τ: σώματι ΒΤ [| αὐτοῦ ΒΤ 
14 μήτε ἀκέφαλον ΤΌ: μὴ το ἀκέφαλονΒ 424 μίδα Τ: μίδᾳ Β 
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ΦΑΙ. Σχώπτεις τὸν λόγον ἡμῶν, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Τοῦτον μὲν τοίνυν, ἵνα μὴ σὺ ἄχϑῃ, ἑάσωμεν" 

ὔ ΄ 2 τὰν , 

χαί τοι συχνά γε ἔχειν μοι δοχεῖ παραδείγματα, πρὸς ἃ 
τις βλέπων ὀνίναιτ᾽ ἄν, μιμεῖσϑαι αὐτὰ ἐπιχειρῶν μὴ 
σπάνυ τι᾿ εἰς δὲ τοὺς ἑτέρους λόγους ἴωμεν. ἣν γάρ τι ἕν 5 

2 - - - - - , 

206 αὑτοῖς, ὡς δοχῶ, προσῆχον ἰδεῖν τοῖς βουλομένοις περὶ 
λόγων σχοπεῖν. 

Ἀ .- Ἀ ᾿ 

ΦΑΙ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 
Φ ’ 27 ο. » , ς  ὥ - ς 

ΣΩ. Ἐναντίω που ἤστην" ὃ μὲν γάρ, ὡς τῷ ἐρῶντι, ὃ 
2 ς ΄ - ΝῚ « ᾿ ’ 

δ᾽ ὡς τῷ μὴ δεῖ χαρίζεσϑαι, ἐλεγέτην. 1ο 
Ἁ ’ - 

ΦΑΙ. Καὶ μάλ᾽ ἀνδριχῶς. 
2 2 ᾿ ἊΨ - ΄“ -»» «Ὁ ᾽ὔ 

Σῷ. ὌὌιμην σε τἀληϑὲς ἐρεῖν, ὅτι μανιχῶς" ὃ μέντοι 
ἐζήτουν, ἐστὶν αὐτὸ τοῦτο. μανίαν γάρ τινα ἐφήσαμεν 
εἶναι τὸν ἔρωτα. ἢ γάρ; 

ΦΑΙ. Ναί. 15 
Σῷ. Μανίας δέ γε εἴδη δύο, τὴν μὲν ὑπὸ νοσημάτων : ͵ἘῸῸ σὲ ψοιίρ ἘΩ͂ ΝΕ μ 

2 , Ἁ ᾿ς εἰς Χ ’, 3 - - 2 , ἀνϑρωπίνων, τὴν δὲ ὑπὸ ϑείας ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωϑότων 
γομέίμων γιγνομένην. 

Β ΦΑΙ. Πάνυ γε. ' 
ΣΩῶ. Τῆς δὲ ϑείας [τεττάρων ϑεῶν]) τέτταρα μέρη 20 

διελόμενοι, μαντιχὴν μὲν ἐπίπνοιαν ᾿“πόλλωνος ϑέντες, 
Διονύσου δὲ τελεστιχήν, Μουσῶν δ᾽ αὖ ττοιητιχήν, τετάρ- 
την δὲ ᾿“φροδίτης χαὶ Ἔρωτος, ἐρωτιχὴν μανίαν ἑφήσαμέν 

,ὔ " 3 [4, Χ Ν ΄ 

τε ἀρίστην εἶναι, χαὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅπῃ τὸ ἐρωτιχὸν πάϑος 
ἀπειχάζοντες, ἴσως μὲν ἀληϑοῦς τινος ἐφαπτόμενοι, τάχα 2ς 

(2422) δ᾽ ἂν χαὶ ἄλλοσε παραφερόμενοι, χεράσαντες οὗ τταντά- 
ς πασιν ἀπέϑανον λόγον, μυϑικόν τινα ὕμνον προσεπεαίσα- 

μὲν μετρίως τε χαὶ εὐφήμως τὸν ἐμόν τε καὶ σὸν δεσπό- 
τὴν Ἔρωτα, ὦ Φαῖδρε, καλῶν παίδων ἔφορον. 

Ἁ ’ 2 2 Ψ - 2 - 

ΦΑΙ. Καὶ μάλα ἔμοιγε οὐκ ἀηδῶς ἀχοῦσαι. 30 
ΣΩ. Τόδε τοίνυν αὐτόϑεν λάβωμεν, ὡς ἀπὸ τοῦ ψέ- 

γειν πρὸς τὸ ἐπαινεῖν ἔσχεν ὃ λόγος μεταβῆναι. 

3 Ηεττηΐδϑ Αβὲ 1:88 πρὸς ἅ τις βλέπων, τουτέστι, πρὸς ταῦτα τὰ παρα- 
δείγματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ Δυσίου λόγου βλέπων τις καὶ μὴ χρώ- 
μενος ὠφελοῖτο | τ2 ὃ --- 24 εἶναι 5100. εοἷορ. 1, 9, 9 

1 ἡμῶν οτὴῇ. Τ, δαά, ἴῃ τηδζρ. ἰ 4 μιμεῖσθαι --- πάνυ τε ἀ6- 
Ιανιΐ οἱϊτὰ Αϑί 5 πάνυ τι ΒΤ: πάνυ τι εὐφυὴς ὧν (νεΕ] πάνυ τι 
ἀφυὴς) ΝΥΝ ΙΠΟΚΕΙπηδπη ργαρί, ΓΧ | ἑτέρους ΤΙ: ἑταίρους Β 17 εἰω- 
ϑότων ἀε]ανι ΘΟΠΠΘΙαοΓ,. 20 τεττάρων ϑεῶν ἄξ]ενγ! 24 τε οἵη. 
ϑίοραδβδιβ 27 λόγον ΕΧ ΕΠ]6Πη4. Δρορυ. Ρ: λόγου ΒΤ (ἀπιϑάνῳ 
λόγῳ ϑ΄οΒ]ΕΙςσηδο 61) ὕμνον, προσεπαίσαμεν Ἰπιοτρυηχὶ Ηςὶπάοτγέ 
30 ἔμοιγε Β: ἐμοὶ μὲν Τ (πδααυϊξυγ ἐμοὶ μὲν)" 
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ΦΑΙ. Πῶς δὴ οὖν αὐτὸ λέγεις; 
Σῷ. μοὶ μὲν φαίνεται τὰ μὲν ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ 

χυεπταῖσϑαι" τούτων δέ τινων ἕκ τύχης δηϑέντων δυοῖν 
εἰδοῖν, εἰ αὐτοῖν τὴν δύναμιν τέχνῃ λαβεῖν δύναιτό τις, Ὁ 

5. οὐχ ἄχαρι. 
ΦΑΙ. Τίνων δή; 
Σῷ. Εἰς μίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχῇ 

διεσπαρμένα, ἵνα ἕχαστον δριξόμενος δῆλον ποιῇ, περὶ" 
οὗ ἂν ἀεὶ διδάσχειν ἐϑέλῃ, ὥσπερ τὸ νυνδὴ περὶ Ἔρωτος 

το ὃ ἔστιν δρισϑέν, εἴτ᾽ εὖ εἴτε χαχῶς ἐλέχϑη. τὸ γοῦν σαφὲς 
χαὶ τὸ αὐτὸ αὑτῷ ὁμολογούμενον διὰ ταῦτα ἔσχεν εἰπεῖν 
ὃ λόγος. 

ΑΙ. Τὸ δ᾽ ἕτερον δὴ εἶδος τί λέγεις, ὦ Σώχρατες; 
Σι), Τὸ πάλιν καὶ τὰ εἴδη δύνασϑαι τέμνειν χατ᾽ ἄρ- Ἑ 

15. ϑρα, ἡ πέφυχεν, καὶ μὴ ἐπιχειρεῖν καταγνύναι, “μέρος πη- 
δέν, χαχοῦ μαγείρου τρόττῳ χρώμενον" ἀλλ ὥσπερ ἄρτι 
τὼ λόγω τὸ μὲν ἄφρον τῆς διανοίας ἕν τι κοινῇ εἶδος 
ἐλαβέτην, ὥσπερ δὲ σώματος ἐξ ἑνὸς διπλᾶ καὶ ὁμώνυμα 266 
πέφυχε, σχαιά, τὰ δὲ δεξιὰ χληϑέντα, οὕτω χαὶ τὸ τῆς 

20 παρανοίας ὡς ,ἕν" ἐν ἡμῖν πεφυχὸς εἶδος ἡγησαμένω τὼ 
λόγω, ὃ μὲν τὸ ἐπὶ ἀριστερὰ τεμνόμενος μέρος, πάλιν 
τοῦτο τέμνων οὐχ ἐπανῆκεν, πρὶν ἕν αὑτοῖς ἐφευρὼν ὃνο-: 
μαζόμενον σχαιόν τινὰ ἔρωτα ἐλοιδόρησεν μάλ ἐν δίκῃ, 
ὃ δ᾽ εἰς τὰ ἕν δεξιᾷ τῆς μανίας ἀγαγὼν ἡμᾶς, ὁμώνυμον 

25 μὲν ἐκείνῳ, ϑεῖον δ᾽ αὖ τινα ἔρωτα ἐφευρὼν προτεινάμε- 
(1168) γος ἐπτήνεσεν ὡς μεγίστων αἴτιον ἡμῖν ἀγαϑῶν. Β 

2 ἐμοὶ --- τό χρώμενον ΟβδΊεη. ἄς ρἰδοῖξ. Η!ρροοῦ. εἰ Ῥ]δίοῃ. 754 Κύμη 
67 Μύμετ | 3 τούτων --- κ6, 8 διαλεχτικούς ϑ1ο". εοἷορ. 2, 2, 3 

2 παιδιᾷ Τ: παιδία Β 3 πεπαῖσϑαι ΤΙ: πεπέσϑαι Β͵] τούτων δέ 
τινῶν ἐκ τύχης ῥηϑέντων δυοῖν ΒΤ; τούτων δὲ τι νῷν ἐκ τύχης ῥηϑέν, 
τὸ τοῖν δυοῖν Βαάπατη ργδε Χ 4 εἰδοῖν Τ; εἴδοιν Β, εἰδῶν (δ]δαπας 
[αὐτοῖν ΒΤ: αὐτὴν Θίοραξιια 9 τὸ 5ΟΥἸρ51: τὰ ΒῚ 13 δὴ Τ: μὴ Β 
14 καὶ τὰ Μαάνὶρ δἄνειβ. 401: κατ ΒΤ, ἕκαστ᾽ ΒΑάβατη) τέμνειν Β: 
διατέμνειν Τ, Βίοραδιιθ, (δ θπιβ [ κατ᾽ ΤΥ ῊΣ ΒΤ: οἷον κατ᾽ ἄρϑρα 
Θίδρἤδημ5, ἀδιενίε Νν- ΖΙΡρρδεδῦο τς ἧ Τ: ῇ (ϑἰς) Β τγ τῷ λόγῳ 
ΒΤ 19 πέφυκε σκαιὰ Τ: πέφυκες" καὶ ἃ Β | τὰ δὲ Δρορτδρμδ: τάδε 

ΒΤ 20 παρανοίας ΤΊ ὃν ἐν Ἠεϊπάοτῇ: ἐν ΒΤ] ἡμῖν Τ: ὑμῖν 
Β[ἡγησαμένω τῷ λόγῳ Β, ἡγησαμένῳ τῷ λόγῳ Τ᾽ 21 ἀριίστερα (516) 
Β, ἀριστερᾷ ΤΊ τεμινόμενος μέρος ΒΤ: τεμνόμενος, εἰς μέρη ΒΑάΠΔΙΗ 
22 ἐπανῆκεν ΒΤ: ἀνῆκεν ϑίοραειι5, ΗἸγϑοΠὶρ | ἐν αὐτοῖς ΒΤ: ἑαυτοῖς 
ϑίοραειβ 24 δεξιᾷ Τι δεξια (510) Β Ἢῶ5 ἐφευρὼν προτεινάμενος 
Βδάμδηι; ἐφευρὼν καὶ προτεινάμενος ΒΤ 
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ΦΑΙ. “4ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩῶ. Τούτων δὴ ἔγωγε αὐτός τὲ ἐραστής, ὦ Φαῖδρε, 

τῶν διαιρέσεων χαὶ συναγωγῶν, ἵν οἷός τε ὦ λέγειν τε 
χαὶ φρονεῖν" ἐάν τέ τινα ἄλλον ἡγήσωμαι δυνατὸν εἰς ἕν 
χαὶ ἐπὶ πολλὰ πεεφυχόϑ' δρᾶν, τοῦτον διώχω χατόπισϑε 
μετ᾽ ἴχνιον ὥστε ϑεοῖο. καὶ μέντοι καὶ τοὺς δυναμέ- 
γους αὐτὸ ὁρᾶν εἰ μὲν ὀρϑῶς ἢ μὴ προσαγορεύω, ϑεὸς 
οἶδεν, χαλῶ δὲ οὖν μέχρι τοῦδε διαλεχτιχούς. τὰ δὲ νῦν 
παρὰ σοῦ τὲ καὶ “υσίου μαϑόντας εἰπὲ τί χρὴ χαλεῖν" ἢ 
τοῦτο ἐχεῖνό ἐστιν ἢ λόγων τέχνη, ἢ Θρασύμαχός τε χαὶ 
οἱ ἄλλοι χρώμενοι σοφοὶ μὲν αὐτοὶ λέγειν γεγόνασιν, ἄλ-- 
λους τε ττοιοῦσιν, οἑ ἂν δωροφορεῖν αὐτοῖς ὡς βασιλεῦσιν 
ἐθέλωσιν; 

ΦΑΙ. Βασιλιχοὶ μὲν ἄνδρες, οὐ μὲν δὴ ἐπιστή μονές γε 
ὧν ἐρωτᾷς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ εἶδος ὀρϑῶς ἢ ἔμοιγε δοχεῖς 
χαλεῖν, διαλεχτιχὸν χαλῶν᾽ τὸ δὲ δητοριχὸν δοχεῖ μοι 
διαφεύγειν ἔϑ' ἡμᾶς. 

ΣΏΩ. Πῶς φῇς; χαλόν πού τι ἂν εἴη, ὸ τούτων ἀστο-- 
λειφϑὲν ὃ ὅμως τέχνῃ λαμβάνεται; πάντως δ᾽ οὐχ ἀτιμα- 
στέον αὐτὸ σοί τε καὶ ἐμοί, λεχτέον δὲ τί μέντοι χαὶ ἔστι 
τὸ λειπόμενον τῆς ῥητορικῆς. 

ΦΑΙ. Καὶ μάλα σου συχνᾶ, ὦ Σώκρατες, τά γ᾽ ἐν τοῖς 

βιβλίοις τοῖς περὶ λόγων. τέχνης γεγραμμένοις. 
ΣΩ. [Καὶ] χαλῶς γε ὑπέμνησας. προοίμιον μὲν οἶμαι 

πρῶτον ὡς δεῖ τοῦ λόγου λέγεσϑαι ἑ ἐν ἀρχῇ" ταῦτα λέγεις 
- ἢ γάρ; --- τὰ κομψὰ τῆς τέχνης; 

ΦΑΙ. Ναί. 

ΣΩ. Δεύτερον δὲ δὴ διήγησίν τινα μαρτυρίας τ᾽ ἐπὶ 
αὑτῇ, τρέτον τεχμήρια, τέταρτον εἰχότα" χαὶ πίέστωσιν 
οἶμαι καὶ ἐπιπίστωσιν λέγειν τόν γε βέλτιστον λογοδαί- 
δαλον Βυζάντιον ἄνδρα. 

6 Ἡοιηεσ. Οάνϑ5. 5, το3 ὃ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε ϑεοῖο | 30 (Οἷς, 
οὔδί. 12, 39 ἢδες ἱγαοΐαβϑε ΤἈγδϑυτήδομιτ (δὶ ομεάοπίστη ῥσίσηατη εξ Τνεοπεϊ- 
πατη ἔἕδγαηξς ΟΘογρίαπι, Τμεοάογαυτι ᾿πάθ ΒυζΖαπίϊαση τη]ζοσαπε 4]105, αὰο5 1ἀογο- 
δαιδάλους ἀρρεῖϊαΐ ἴῃ Ῥμαβεάγο ϑοογαΐεβ 

5 πεφυκόϑ' ΔΡΟΡΥΆΡΒΑ: πεφυκὸς ΒΤ 7 ἢ μὴ ΤΌ: εἰ μὴ Β 
8 τὰ δὲ νῦν Β: τὰ νῦν δὲ Τ᾽ ο μαϑόντας Β: μαϑόντες Τ, τοὺς μα- 
ϑόντας Μαάν!ς δἄάνϑίϑβ. 1 401 14 ἅνδρες ΒΕΚΚΕΥ: ἄνδρες ἘΤΣᾺ δ τὸ 
εἶδος Τ: εἶδος Β 24 καὶ ἡΒΕΙΗΥΙΕ ΗἸ τοῖς 25 ἐν Τ: ἐπ᾿ Β (ἐν 
ἀρχῆ ἀε]6ν!)} λέγεις; ἡ γάρ; τὰ ἀϊκτηχῖε Ηεϊπάοτγῇ: λέγεις; ᾿ ἂρ τὰ 
ΑἸάϊηδ, λέγεις; ἡ γάρ; τὰ κομψὰ τῆς στε, ἀἰϊςηχι Ηδυβάς 1ηϊ{. 
ΡὮ]]. Ρὶαΐ. 11,2 Ρ. 132 30 λογοδαίδαλον Τ΄: λόγον δαίδαλον Β, λό- 
γων Δαίδαλον ἈΝ ΙΠΟΚΕΙτηΔπη ρῥγαρί. ΓΧ 
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ΦΑΙ. Τὸν χρηστὸν λέγεις Θεόδωρον; 
ΣΩ. Τί μήν; καὶ ἔλεγχόν γε καὶ ἐπεξέλεγχον ὡς πτοιη- 261 

τέον ἐν κατηγορίᾳ τε καὶ ἀπολογίᾳ. τὸν δὲ χάλλιστον 
Πάριον Εὐηνὸν ἐς μέσον οὐκ ἄγομεν, ὃς ὑποδύλωσίν τε 
πρῶτος ηὗρεν χαὶ παρεπαίνους; οἱ δ᾽ αὐτὸν καὶ παρα- 
ψόγους φασὶν ἐν μέτρῳ λέγειν μνήμης χάριν" σοφὸς γὰρ 
ἁνήρ. Τισίαν δὲ Γοργίαν τε ἐάσομεν εὕδειν, οἱ πρὸ τῶν 
ἀληϑῶν τὰ εἰχότα εἶδον ὡς τιμητέα μᾶλλον, τά τε αὖ 
σμιχρὰ μεγάλα χαὶ τὰ μεγάλα σμιχρὰ φαίνεσϑαι ποιοῦσιν 
διὰ δώμην λόγου, καινά τε ἀρχαίως τά τ᾽ ἐναντία καινῶς, 
συντομίαν τε λόγων χαὶ ἄτιειρα μήκη τιερὶ πάντων ἀνηῦ- 
ρον; ταῦτα δὲ ἀχούων ποτέ μου Πρόδικος ἐγέλασεν, καὶ 
μόνος αὐτὸς ηὑρηκέναι ἔφη ὧν δεῖ λόγων τέχνην᾽ δεῖν δὲ 
οὔτε μαχρῶν οὔτε βραχέων, ἀλλὰ μετρίων. 

ΦΑΙ. Σοφώτατά γε, ὦ Πρόδικε. 
ΣΩ. Ἱππίαν δὲ οὐ λέγομεν; οἶμαι γὰρ ἂν σύμψηφον 

αὐτῷ καὶ τὸν Ἠλεῖον ξένον γενέσϑαι. 
ΦΑΙ. Τί δ᾽ οὔ; 
Σῶ. Τὰ δὲ Πώλου πῶς ,οὐ" φράσομεν αὐ μουσεῖα 

λόγων, ὃς διπλασιολογέαν καὶ γνωμολογίαν καὶ εἰχονολο-- 
γίαν, ὀνομάτων τε “Ζικυμνιείων [ἃ ἐχείνῳ ἐδωρήσατο] 
σεροσεττοίησεν δὐέπειαν; 

ΦΑΙ. Πρωταγόρεια δέ, ὦ Σώχρατες, οὐκ ἦν μέντοι 
τοιαῦτ᾽ ἄττα; 

Σῶ,. Ὀρϑοέπειά γε τις, ὦ παῖ, καὶ ἄλλα τιολλὰ καὶ 
καλά. τῶν γε μὴν οἰχτρογόων ἐπὶ γῆρας καὶ πενίαν ἕλ- 
χομένων λόγων χεχρατηχέναι τέχνῃ μοι φαίνεται τὸ τοῦ 
Χαλκηδονίου σϑένος, ὀργίσαι τε αὐ πολλοὺς ἅμα δεινὸς 

4 ξα Ἐ): εἰς Τ' 5 παρεπαίνους ΒΤ: παρεπαένους καὶ παραψό- 
γους ἀρυά 6. Ηετήδηυχη, τἰ [8]1οσγ, Νοαρε]η [ καὶ παραψόγους 
ΒΤ: καὶ Ἰάδπι ἀνήρ ΒΕΚΚοΙ: ἀνὴρ ΒΊ, ὁ ἀνὴρ Ἡεϊηάογῇ | δὲ 
ΒΊ, 564 ὃ ἴὴ γ85.71 13 τέχνην ΒΤ: τέχνη ΑἸάϊηδ, τέχνη ϑίερῃα- 
πὰ | δεῖν δὲ εχ εγηεηά. Ρ: δεινὰ δὲ ΒΥ τ:6 ἱππίαν Τ: ἱππείαν Β 
Ι σύμφηφον Β,, σοτῖ. Β 17 ἡλεῖον Τ: ἥλιον Β 19 οὐ φράσοιιεν 
ΒΟΥΡ51 ΒΕ ΙΓ. ΖῈΓ νούϑοοῦ. ῬΉ]]Ο5. 134: φράσωμεν Β, φράσοιεν Τ' 
(τῶς ἐάσομεν μουσεῖα ἈΝ ΊΠΟΚΕΙπΔηπ ργδαῖ. Χ) 20. 08 ΤΊ ὡς ΒΣ 
αεἰενι ὙΠΟ ΚΟΙτηδηη | γ'ωπμολογίαν Τ, 564 γνω ἴῃ ζ85. 21 Δε- 
κυμνιείων Αϑί: λικυμνίων ΒΤ, “ικυμνείω» Βυϊίτηδπη | ἃ ἐκείνῳ 
(ἐκεένω Β) ἐδωρήσατο ἄφ]εν!ε οἸπ Αϑί 22 προσεποίησεν (ΟΥ̓Βᾶ- 
τῖυβ: σρὸς ποίησιν ΒΤ, προσεποιήσατο οΟἸΐτη Αϑὲ (“ικυμνείων, ἃ 
ἐκεῖνος προσεποιήσατο εὐεπείας ΔΝΊΠΟΙΚΘΙΤΊΔΠΠη) ἰ εὐέπειαν 5ΟΥΡΒΙ; 
εὐεπείας ΒΤ, ἄς αὐο ἴαπὶ ἀυθδιίανὶε Ηεϊπάοσ 28 τε Τὶ τὸ Β 
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ἁνὴρ γέγονεν, χαὶ πάλιν ὠργισμένοις ἐχεάδων κηλεῖν, ὡς 
ἔφη᾽ διαβάλλειν τε χαὶ ἀπολύσασϑαι διαβολὰς δϑενδὴ 
χράτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων κοινῇ πτᾶσιν ἔοιχεν 
συνδεδογμένον εἶναι, ᾧ τινὲς μὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο 
τίϑενται ὄνομα. 

ΦΑΙ. Τὸ ἐν κεφαλαίῳ ἕχαστα λέγεις ὑπομνῆσαι ἐπὶ 

τελευτῆς τοὺς ἀχούοντας περὶ τῶν εἰρημένων; ν 
ΣΩ. Ταῦτα λέγω, καὶ εἴ τι σὺ ἄλλο ἔχεις εἰπεῖν λό- 

γων τέχνης πέρι. 
ΦΑΙ. Σμίχρά γε χαὶ οὐχ ἄξια λέγειν. 
ΣΩ. Ἐῶμεν δὴ τά γε σμιχρά" ταῦτα δὲ ὑπὶ αὐγὰς 

μᾶλλον ἴδωμεν, τίνα χαὶ πότ᾽ ἔχει τὴν τῆς τέχνης δύ- 
γαμιν. 

ΦΑΙ. Καὶ μάλα ἐρρωμένην, ὦ Σώχρατες, ἔν γε δὴ 
σπλήϑους συνόδοις. 

Σῷ. Ἔχει γάρ᾽ ἀλλ, ὦ δαιμόνιε, ἰδὲ χαὶ σύ, εἰ ἄρα 
χαὶ σοὶ φαίνεται διεστηχὸς αὐτῶν τὸ ἠτρίον ὥσπερ ἐμοί. 

ΦΑΙ. Ζείχνυ μόνον. πιο δ 
Σῷ. Εἰπὲ δή μοι᾿ εἴ τις προσελϑὼν τῷ ἑταίρῳ σου 

᾿ῃ ξ , ΡῚ - ι 2 » "2 πὰ ἫΝ “ ἄαᾳ ἃ 
ου ἐμάχῳ 1) τῳ στατρι αυτου χουμξενῳ ξίσχτοι Οτί ἕγω 

ἐπίσταμαι τοιαῦτ᾽ ἄττα σώμασι προσφέρειν, ὥστε ϑερ- 
μαίνειν τ ἐὰν βούλωμαι καὶ ψύχειν, χαὶ ἐὰν μὲν δόξῃ 
μοι, ἐμεῖν ποιεῖν, ἐὰν δ᾽ αὖ, χάτω διαχωρεῖν, χαὶ ἄλλα 
πάμπολλα τοιαῦτα" χαὶ ἐπιστάμενος αὐτὰ ἀξιῶ ἰατρικὸς 

εἶναι χαὶ ἄλλον ποιεῖν, ᾧ ἂν τὴν τούτων ἐπιστήμην ττα- 
ραδῶ᾽ τί ἂν οἴει ἀχούσαντας εἰπεῖν; 

ΦΑΙ. Τί γὲ ἄλλο ἢ ἐρέσϑαι, εἰ προσεπίσταται καὶ 
οὕστινας δεῖ καὶ ὅπότε ἕχαστα τούτων ποιεῖν, καὶ μέχρι 
ς ’, 

ὁπόσου; 
ΣΩ, Εἰ οὖν εἴποι ὅτι οὐδαμῶς" ἀλλ ἀξιῶ τὸν ταῦτα 

παρ᾽ ἐμοῦ μαϑόντα αὐτὸν οἷόν τ᾽ εἶναι πτοιεῖν ἃ ἐρωτᾷς; 

3 τὸ ---κ ὄνομα Ἡδεττοορ. περὶ μεθόδου δεινοτ. ΧΙ (ΠΠ 4τό Ὑ7ΑΙΣ ΠῚ 
436 ϑρεηρεὶ [ 6 ὑπομνῆσαι --- 7 εἰρη μένων ΝΙοΟΙ. προγύμν. τῆείοῦ. δύ. 11 
451: 5Ρεῆρεὶ 

Ι ἀνὴρ ΒΕΚΚΕΥ: ἀνὴρ ΒΤ, ὁ ἀνὴρ Ἡφεϊπάο 42 ὅϑεν δὴ απία 
Θμλ θη ἀδίϊοηθπι ΔΡΟΡΥ, Ρ: ὅϑεν δεῖ ΒΤ 5. τίέϑενται Τὶ; τιϑέν- 
τες Β 11 ὑπ᾽ αὐγὰς μᾶλλον Τ: ὑπαύγασμα καλὸν Β 12 πότ᾽ 
ΒΊ, Ἡειπαοζγί: ποτ᾿ ΑἸάϊμα 14 ἐρωμένην Τ΄, ΟΟΥΤ. Ἧ: 19 εἰπὲ 
δή ΤΡ: εἴπερ δὴ Β 20 ἀκουμένῳ ΒΤ 22 μὲν Τ: μὴ Β, 564 ἴῃ 
ΤᾺ 5. 24 ἐπιστάμενος Ὁ: ἐπισταμένους ΒΤ [| ἰατρικὸς Β;: ἑατρὸς 
25 παραδῷ ΒῚ 27 γε ἀλλο Β: δ᾽ ἄλλο γε Τὸ 31 ποιεῖν ΒΤ; ἀδϊονῖς 
Βυτίπηδηη, ἐπαΐειν ΘΒ] ΘΙ συτηδ ΟΠ 
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ΦΑΙ. Εἴποιεν ἄν, οἶμαι, ὅτι μαίνεται ἄνϑρωπος, καὶ 
ἐχ βιβλίου ποϑὲν ἀχούσας τ περιτυχὼν φαρμαχίοις 
ἰατρὸς οἴεται γεγονέναι, οὐδὲν ἐπαΐων τῆς τέχνης. 

ΣΩ;, οἱ δ εἶ “Σοφοκλεῖ αὖ προσελϑὼν χαὶ Εὐριπίδῃ 
5 τις λέγοι, ὡς ἐπίσταται περὶ σμιχροῦ πράγματος δήσεις 
σπαμμήκεις ποιεῖν καὶ περὶ μεγάλου σιάγνυ “σμιχράς, ὅταν 
τε βούληται οἰχτράς, καὶ τοὐναντίον αὖ φοβερὰς καὶ 
ἀπιεειλητικάς, ὅσα τ᾽ ἄλλα τοιαῦτα, καὶ διδάσκων αὐτὰ Ὁ 
τραγῳδίας ποίησιν οἴεται, παραδιδόναι; 

Ιο ΦΩΑΙ. Καὶ οὗτοι ἂν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι, καταγελῷεν, 
εἴ τις οἴεται τραγῳδίαν ἄλλο τι εἶναι ἢ τὴν τούτων σύ- 
στασιν, πρέπουσαν ἀλλήλοις τε χαὶ τῷ ὅλῳ συνιστα- 
μένην. 

Σῷ. .21λλ᾽ οὐκ ἂν ἀγροίκως γε, οἶμαι, λοιδορήσειαν, 
15 ἀλλ ὥσπερ ἂν μουσικὸς ἐντυχὼν ἀνδρὶ οἰομένῳ ἁρμονικῷ 

εἶναι, ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπειστάμενος ὡς οἷόν τε ὀξυτάτην 
καὶ βαρυτάτην χορδὴν ποιεῖν, οὐκ ἀγρίως εἴποι ἂν ὧξ 
μοχϑηρέ, μελαγχολᾷς, ἀλλ᾽ ἅτε μουσικὸς ὧν πρᾳότε- 

(( 1178) ρον ὅτι, ώ ἄριστε, ἀνάγκη μὲν χαὶ ταῦτ᾽ ἐπίστασϑαι τὸν (1 243}) 
20 μέλλοντα ἁρμονιχὸν ἔσεσϑαι, οὐδὲν μὴν κωλύει μηδὲ σμι- 

χρὸν ἁρμονίας ἐπαΐειν τὸν τὴν σὴν ἕξιν ἔχοντα" τὰ γὰρ 
πρὸ ἁρμονίας ἀναγχαῖα μαϑήματα ἐπίστασαι, ἀλλ᾽ οὐ τὰ 
ἁρμονγνιχά. 

ΦΑΙ. Ὀρϑότατά γε. 
25. ΣΩ. Οὐκοῦν χαὶ ὃ Σοφοκλῆς τὸν σφίσιν ἐπιδειχνύμε- 269 

γῸν τὰ πρὸ τραγῳδίας ὃ ἂν φαίη ἀλλ᾽ οὐ τὰ τραγικά, καὶ 
ὃ ̓ “Τχουμενὸς τὰ πρὸ ἰατρικῆς ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἰατριχά. 

ΦΑΙ. Παντάπασι μὲν ον. 

Σῶ. Τί δέ; τὸν μελίγηρυν Ἄδραστον οἰόμεϑα ἢ 

17 ὦ μοχϑηρέ, μελαγχολᾷς ΑΥΞΕΔ. οΥ. 46 11 277 Πιπάοτγξ | 29 Τ τί. ἔταβτη. 
Βεῖρκ ροῦξ. ἱψτυ.1. ἢγ, ο, 7 οὐδ᾽ εἰ Τανταλίδεω Πέλοπος βασιλεύτερος εἴη, ] 
γλῶσσαν δ᾽ ᾿Αδρήστου μειλιχόγηρυν ἔχοι 

1: εἴποιεν ϑίθρπδημϑβ: εἴποι ΒΤ (τί εἴποιεν ἂν; ΦΑΙ. οἶμαι ὅτι 
Ηεἰπάοτῇ, τί εἴποιεν ἄν; ΦΑΙ. Εἴποιεν ἂν οἴμαι ὅτι Ἡδυκάα ἰηϊί. 
ἩΪ11ο5. Ρίαι. Π,.2 Ρ. 185 ̓ Πονπδ ΠῚ βδουίαβ) | ἄνθρωπος ΒΕΚΚοΙ; 

ανϑροωπος ΒΊ, ὁ ἄνϑρωπος ΗἩεϊηαογῇ 4 διε ΕΒ: δεῖ Β 7 αὖ 
ψίπαοΡ. Ξυρρί. 7: καὶ αὖ ΒΤ, ἀεἸενι Ηεϊπάο. 8 ὅσα τἄλλα του- 
αὔτα καὶ διδάσκων Τ, καὶ ὅσα ταλλα τοιαῦτα διδάσκων Β 12 πρέ- 
σουσαν Τι τρέπουσαν Β΄! συνισταμένην ἀεϊονι Μαᾶν!ρ δάνϑϑβ 1 
401 [14γεἘΒ: τε 17 ἀγρίως ΒΤ: ἀγροίκως Οϑδηῃ δαοίδγ. ΙΕΧ. 
140 18 ἀλλ ἅτε Τ;: ἀλλάτεΒ 22 πρὸ ἴ: πρὸς ΒΤ 27 ἀκούμενος 
ΒΤ 29 τί δέ; τὸν Βίερῃδηιβ: τί δὲ τὸν ΑἸΙαΐπα | δὲ Β: δαὶ Τ ( οὐό- 
μεϑα ΒΤ: οἰόμεϑ᾽ ἃ αν ἨϊγϑοΠΡσ 
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χαὶ Περιχλέα, εἰ ἀκούσειαν ὧν νυνδὴ ἡμεῖς διῇμεν τῶν 
παγκάλων τεχνγημάτων, βραχυλογιῶν τε χαὶ εἰκονολογιῶν 
χαὶ ὅσα ἄλλα διελϑόντες ὑ ὑπ αὐγὰς ἔφαμεν εἶναι σχεπτέα, 

πότερον χαλεπῶς ἂν αὐτούς, ὥσπερ ἐγώ τε χαὶ σύ, ὑπὶ 
ἀγροικίας ῥῆμά τι εἰπεῖν ἀπαίδευτον εἰς τοὺς ταῦτα γε- 
γραφότας τε χαὶ διδάσχοντας ὡς δητοριχὴν τέχνην, ἢ ἅτε 
ἡμῶν ὄντας σοφωτέρους κἂν νῷν ἐπιπλῆξαι εἰπόντας" ὦ 
Φαῖδρέ τε χαὶ Σώχρατες, οὐ χρὴ χαλεπαίνειν ἀλλὰ συγγε- 
γνώσχειν, εἴ τινες μὴ ἐπιστάμενοι διαλέγεσθαι ἀδύνατοι 
ἐγένοντο δρίσασϑαι, τί ποτ᾽ ἔστιν δητοριχή, ἐχ δὲ τούτου 
τοῦ πτιάϑους τὰ πρὸ τῆς τέχνης ἀναγχαῖα μαϑήματα ἔχον--: 
τες δητοριχὴν φήϑησαν ηὑρηχέναι, χαὶ ταῦτα δὴ διδά- 
σχοντὲς ἄλλους ἡγοῦνται σφίσιν τελέως δητοριχὴν δεδι- 
δάχϑαι, τὸ δὲ ἕχαστα τούτων πιϑανῶς λέγειν τε χαὶ τὸ 
ὅλον συνίστασϑαι, οὐδὲν ἔργον, αὐτοὺς δεῖν “ταρ᾽ ἑαυτῶν 
τοὺς μαϑητὰς σφῶν πορίξεσϑαι ἐ ἐν τοῖς λόγοις. 

ΦΑΙ. “λλὰ μήν, ὦ Σώχρατες, κινδυνεύει τοιοῦτόν τι 
εἶναι τὸ τῆς τέχνης, ἣν οὗτοι οἱ ἄνδρες ὡς ῥητοριχὴν δι- 
δάσχουσίν τε χαὶ γράφουσιν" χαὶ ἔμοιγε δοχεῖς ἀληϑῆ 
εἰρηχέναι" ἀλλὰ δὴ τὴν τοῦ τῷ ὄντι δητοριχοῦ τε χαὶ 
πιϑανοῦ τέχνην πῶς χαὶ πόϑεν ἂν τις δύναιτο ττορίσα- 
σϑαι; 

ΣΩ. Τὸ μὲν δύνασϑαι, ὦ Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν τέ- 
λεον γενέσϑαι, εἰχός, ἴσως δὲ χαὶ ἀγαγχαῖον, ἔχειν ὥσπερ 
τἄλλα. εἰ μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητοριχῷ εἶναι, ἔσει 
ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπειστήμην τὲ χαὶ μελέτην" 
ὅτου δ᾽ ἂν ἐλλίπῃς τούτων, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσει. ὅσον δὲ 
αὐτοῦ τέχνη, οὐχ ἡ “Τυσίας τε καὶ θρασύμοχδὰ σορεύεται, 
δοχεῖ μοι φαίνεσϑαι ἡ μέϑοδος. 

ΦΑΙ. ᾿“λλὰ πῇ δή; 
4 

2 γ 7 - 

ΣΩ. Κινδυνεύει, ὦ ἄριστε, εἰχότως ὃ Περιχλῆς ττάν- 
των τελεώτατος εἰς τὴν δητοριχὴν γενέσϑαι. 

23 τὸ --- 28 τέχνη ΑΥϊξι, οΥ. 45 11 153 Πιπάοτξ 

τ διῇμεν Βυϊζίτηδηη: δίέημεν Β, δίη' μὲν Τ' 3 αὐγὰς Τ: αὐτὰς Β 
δ ῥῆμά ΕΥ̓ ῥήματι Β 10 ῥητορικὴ Β: ἡ ῥητορικὴ Τ {α οὐδὲν ἔργον 
ΒΤ: ὡς οὐδὲν ἔργον ὅν, Ηοιτηΐδϑ, ἈΡΟΒΤΆΡΠα, ὡς οὐδὲν ἔργον ΝΕ] αἷς 
οὐδὲν ὅ ὃν ἔργον ΒΕΈρΒδπιιβ, οὐδὲν ἔργον ὅν ἩἨεϊπάοτῇ (οὐ σφέτερον, 
αὐτοὺς δὲ Βαάηατ) τ6 ἐφῶν Β, σφῶν Τ᾽ 17 κινδυνεύει Β: κιν- 
δυνεύει γε Τὸ το δοκεῖς Τ: δοκεῖ Β 25 ῥητοριπῷ ΤΌ: ῥητορικὸς Β 
27 ὅτου ΒΤ: ὅπου ΑἸάϊπα | ἐλλίπῃς Β: ελλεέπῃς ἯΙ Αὐἰβ 65) ἀτελὴς 
Τ: ἀτελὲς Β 28 λυσίας ΒΤ: Τισίας ΘΟ, ΔΘΙΟΥ δὰ ὀεά. (ΟἹ. γ8. 1350 

ψι 

ΙΟ 

τό 

20 

25 

30 



970 ΦΑΙΔΡΟΣ., 61 

ΦΑΙ. Τί δή; 
Σῷῶ. Πᾶσαι ὅσαι μεγάλαι τῶν τεχνῶν, προσδέονται Ξ 

ἀδολεσχίας καὶ μετεωρολογίας φύσεως πέρι" τὸ γὰρ ὑψη- Ὁ70 
λόνουν τοῦτο χαὶ πάντῃ τελεσιουργὸν ἔοικεν ἐντεῦϑέν 

5 ποϑεν εἰσιέναι. ὃ χαὶ Περικλῆς πρὸς τῷ εὐφυὴς εἶναι 
ἐκτήσατο" προσπεσὼν γάρ, οἶμαι, τοιούτῳ ὄντι ναξα- 
γόρᾳ, μετεωρολογίας ἐμπλησϑεὶς χαὶ ἐπὶ φύσιν νοῦ τε 
καὶ ἀνοίας ἀφικόμενος, ὧν ὃδὴ πέρι τὸν πολὺν λόγον 
ἐποιεῖτο ᾿ἀναξαγόρας, ἐντεῦϑεν εἵλκυσεν ἐπὶ τὴν τῶν λό- 

το γων τέχνην τὸ πρόσφορον αὑτῇ. 
ΦΑΙ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

Σῷ. Ὁ αὐτός που τρόπος τέχνης ἰατρικῆς, ὅσπερ καὶ Β 
ῥητορικῆς. 

ΦΑΙ. Πῶς δή; 

τς οὐ; Ἔν «ἀμφοτέραις δεῖ διελέσϑαι φύσιν, σώματος 
μὲν ἐν τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δ᾽ ἐν τῇ “ἑτέρᾳ, εἰ μέλλεις μὴ 
τριβῇ μόνον χαὶ ἐμπειρίᾳ, ἀλλὰ τέχνῃ, τῷ μὲν φάρμαχα 
χαὶ τροφὴν προσφέρων ὑγίειαν καὶ δώμην ἐμποιήσειν, 
τῇ δὲ λόγους τε καὶ ἐπιτηδεύσεις νομίμους πειϑὼ ἣν ἂν 

20 βούλῃ καὶ ἀρετὴν παραδώσειν. 
ΦΑΙ. Τὸ γοῦν εἰκός, ὦ Σώχρατες, οὕτως. 

Σῶ. Ψυχῆς οὖν φύσιν ἀξίως λόγου χαταγοῆσαι οἴει αὶ 
δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως; 

ΦΑΙ. Εἰ μὲν Ἱπποχράτει γε τῷ τῶν ᾿“σχληπιαδῶν 
25 δεῖ τι πιϑέσϑαι, οὐδὲ περὶ σώματος ἄνευ τῆς μεϑόδου 

ταύτης. 
Σῷ, Καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει" χρὴ μέντοι πρὸς 

4 ΡΙαΐατοΙ. Ῥεσῖοὶ. 8 Ρ. 156 ἃ τὸ γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντη ζελε- 
σιουργόν, ὡς ὃ ϑεῖος πλάτων φησί, “πρὸς τῷ εὐφυὴς εἶναι κτησάμενος ἐξ 
φυσιολογίας καὶ τὸ πρόσφορον ἑλκύσας ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην πολὺ 
πάντων διήνεγκε [ Ὑπεχηῖβε. οὐ. 18 Ρ. 271: Ὀἰπάογξ τὸ δὲ δὴ ὑψηλόνουν χαὶ 
τελεσιουργὸν καὶ μεγαλεῖον ζητεῖτε ] οΥ. 26 Ῥ. 396 Θιπάοτῇ ὡς ῥήτορας τελε- 
σιουργούς τε καὶ ὑψηλόνους ] 22 ψυχῆς --- “6 ταύτης Οδ]εη. ἴῃ Π|0γ. ΗΊΡΡοοΥ- 
ἄς πδίυγα ἤοῖῃ. ΧΥ͂ τῷ Κὕμη 

4 πάντῃ Β: τὸ πάντῃ ΤΊ τελεσιουργὸν Β, ῬΙυίΑΥΟ 5: τελε- 
σιουργικὸν Τ, τελεσίεργον ΒαάΠδαΙη 6 τοιούτῳ Τ: τῷ Β 8 ἀνοίας 
ἜΤ: ἐννοίας ΔΡΟΡΥΆΡΒδ, διανοίας ΑΥδί4 65, (δηΐεσ πον. βοΐ. ΨΊ 9 
Ι ὧν ΤΌ: ὁν Β΄] πέρι ΤΌ: περὶ Β 15 ἐν ἀμφοτέραις Τ: ἀμφοτέ- 
θαις Β τιοτῇ δὲτ: τῷ δὲ 23 ὅλου Τ: λόγουΒ 424 μιὲν ΒΤ: 
μὲν οὖν ΔΡΟΡΥ. Τιδυτεηεϊαπυτη 2643 ] γε Ἠεϊπάοτέ: τε ΒΤ, οτη. δ- 
Ιδπὰβ | τῶν ροβίβα δάάϊίαμ ἴῃ Τ' 25 πιϑέσθϑαι Β: πείϑεσθϑαι ἿΣ 
[ οὐδὲ περὶ ΒΤ; οὐδὲ (ογπατῖι5, οὐδὲ τὴν τοῦ ΘίεΡΠαπαβ 

448) 
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τῷ Ἱπποχράτει τὸν λόγον ἐξετάζοντα σχοπεῖν, εἰ συμ- 
φωνεῖ. 

ΦΑΙ. Φημί. 
ΣΩ. Τὸ τοίνυν περὶ φύσεως σχόπει τί ποτὲ λέγει 

Ἱπτ:τοχράτης τὲ χαὶ ὃ ἀληϑὴς λόγος. ἀρ οὐχ ὧδε δεῖ 9 
Ὀ διανοεῖσθαι περὶ ὁτουοῦν φύσεως" πρῶτον μέν, ἁπλοῦν 
ἢ πολυειδές ὃ ἐστιν, οὗ πέρι βουλησόμεϑα εἶναι αὑτοὶ τε- 
χνικοὶ χαὶ ἄλλον δυνατοὶ ποιεῖν, ἔπειτα δέ, ὁ ἂν μὲν ἁπλοῦν 
ἢ, σχοπεῖν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τένα πρὸς τί πέφυχεν εἰς 
τὸ δρᾶν ἔχον ἢ τίνα εἰς τὸ παϑεῖν ὑπὸ τοῦ, ἐὰν δὲ τελείω τὸ 
εἴδη ἔχῃ, ταῦτα ἀριϑμησάμενον, ὅπερ ἐφ᾽ ἑνός, τοῦτ᾽ 
ἰδεῖν ἐφ᾽ ἑκάστου, τῷ τί ποιεῖν αὐτὸ πέφυκεν ἢ τῷ τί 
παϑεῖν ὑπὸ τοῦ; 

ΦΑΙ. ΧΚινδυνεύει, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Ἢ γοῦν ἄνευ τούτων μέϑοδος ἐοίχοι ἂν ὥσπερ τ5 

Ἑ τυφλοῦ πορείᾳ᾽ ἀλλ οὐ μὴν ἀττειχαστέον τὸν γε τέχνῃ 
μετιόντα ὅτιοῦν τυφλῷ οὐδὲ χωφῷ, ἀλλὰ δῆλον ὡς, ἂν 
τῴ τις τέχνῃ λόγους διδῷ, τὴν οὐσίαν δείξει ἀχριβῶς τῆς 
φύσεως τούτου, πρὸς ὃ τοὺς λόγους προσοίσει" ἔσται δέ 
που ψυχὴ τοῦτο. 20 

ΦΑΙ. Τί μήν; 
21 ΣΩ. Οὐχοῦν ἡ ἅμιλλα αὐτῷ τέταται πρὸς τοῦτο πᾶσα" 

πειϑὼ γὰρ ἐν τούτῳ ποιεῖν ἐπιχειρεῖ" ἢ γάρ; 
ΦΑΙ. Μ»ιαέ. 
ΣΩ, 4ῆλον ἄρα ὅτι ὃ Θρασύμιαχός τε καὶ ὃς ἂν ἄλλος 25 

σπουδῇ τέχνην ῥητορικὴν διδῷ, πρῶτον πάσῃ ἀχριβείᾳ 
“(Ε 2448) γράψει τὲ καὶ ποιήσει ινυχὴν ἰδεῖν, τετότερον ἕν χαὶ ὁμοῖον 

σιέφυχεν ἢ χατὰ σώματος μορφὴν πολυειδές" τοῦτο γάρ 
φαμεν φύσιν εἶναι δειχγύναι. 

ΦΑΙ. Παντάπασι μὲν οὐν. 30 
» Ρ} -" ς Ἁ - 

ΣΩ. “)εύτερον δέ γε, ὅτῳ τί ποιεῖν ἢ τταϑεῖν ὑπὸ τοῦ 
σέφυχεν. 

ΦΑΙ. Τί μήν; 

1 τῷ ἱπποκράτει ΒΤ: τὸν ἑἱπποκράτη ΒδάΠδΓ 8 δὲ ἂν Β, 
δὲ] ἐ ἐὰν Τ .9 προς τι Β, πρός τι Τ᾽ τὸ ἔχον ΒΤ: ἔχειν ΕΌΠΗ 
ἡ τινα Β, ἤ τενα ΤΊ ὑπὸ τουδὲ Β, ὑπότου Τ᾽ 1 ἀριϑμησάμενον 

(δίεπαβ: ἀριϑιησάμεν οὐ ΒΤ ἀριϑ'ιησαμένους ϑίερμαηιθ 12 αὐτὸ 
ΔΡοΟΡΥΑΡΒδ: αὐτῷ ΒΤ | τῷ (ροβὲ ἢ) ἀεἸενῖε ϑαοκον ΕΌττα ἄεγ ΡΪδΐ, 
ΘΟΒτ θη 373 [6 πορείᾳ ΤῸ: πορεῖαι Β] τόν γε Β: τὸν Τὸ 1τῦ ἂν 
τῳ Τ: ἂν Β 19 πρὸς δ τ τ πρὸς Β 33 ἐπιχειρεῖ ἢ ΤΊ: ἐπιχειρεῖ ἡ 
Β, ἐπιχειρη ἢ Ὁ 31 ὅτῳ τι Τ: ὅτῳ Β!| παϑεῖν ΒΤ: τι παϑεῖν 
Θθοκον Ἐοχτὴ ἄετ Βαϊ. ϑο τ θη 373 
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ΣΩ. Τρίτον δὲ δὴ διαταξάμενος τὰ λόγων τε καὶ ψυ- Β 
χῆς γένη χαὶ τὰ τούτων παϑήματα δίεισι τὰς αἰτίας, 
σιροσαρμόττων ἕκαστον ἑχάστῳ χαὶ διδάσκων, οἵα οὖσα 
συ" [4 ΄ 3. ὮΝ ϑκ. ὁ 3 3 ΄ ς κ , 

ὑφ οἵων λόγων δὲ ἣν αἰτίαν δξ ἀνάγχης ἡ μὲν πείϑεται, 
5 ἡ δὲ ἀπειϑεῖ. 

’ - 3} ε 27 2 2) ἰχ 

ΦΑΙ. Καλλιστα γοῦν ἂν, ὡς ξοικ, ἔχοι ουτως. 
2 κι 3 ΕΥ̓ , γ7 2 ,ὔ »Χ 

Σῷ. Οὕτοι μὲν οὖν, ὦ φίλε, ἀλλως ἐνδειχνύμενον ἢ 
΄ , Αι ΄ ΄ ᾿ 

λεγόμενον τέχνῃ ποτὲ λεχϑήσεται ἢ γραφήσεται οὔτε τι 
ἄλλο οὔτε τοῦτο" ἀλλ᾽ οἱ νῦν γράφοντες, ὧν σὺ ἀχήχοας, ΓΟ 

-, ἷο τέχνας λόγων πανοῦργοέ εἶσιν καὶ ἀττοχρύπτονται, εἰδότες 
᾿ }:) “ ΄ ΕΥ̓ Ἁ ’ὔ » (( τὸ) γυχῆῇς πέρι παγκάλως" πρὶν ἂν οὖν τὸν τρόπον τοῦτον 

λέγωσέ τε καὶ γράφωσι, μὴ πειϑώμεϑα αὐτοῖς τέχνῃ 
γράφειν. 

ΦΑΙ. Τίνα τοῦτον; 
2 Ἁ ᾿ Ν Ὁ ὁ 2 - 3 3 γος ς Α 

15 ΣΩῶ. «Α“[υντὰ μὲν τὰ ρηματα ξἰπτεῖν οὐκ ξυτίξτὲς" ὡς δὲ 
- ’ , -» 2 τ 

δεῖ γράφειν, εἰ μέλλει τεχνικῶς ἔχειν καϑ' ὅσον ἐνδέχεται, 
λέγειν ἐϑέλω. 

ΦΑΙ. “6έἐγε δή. 
΄ , 3 

Σῷ. Ἐπειδὴ λόγου δύναμις τυγχάνει Ψυχαγωγία οὖσα, 
20 τὸν μέλλοντα δητοριχὸν ἔσεσϑαι ἀνάγχη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα Ὁ 

3 , “ - - 

εἴδη ἔχει. ἔστιν οὖν τόσα χαὶ τόσα, χαὶ τοῖα καὶ τοῖα" 
“ ς Ἁ , ς » ’ , " ’ Ν ὅϑεν οἱ μὲν τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονται" τούτων δὲ 
ὃὺ διῃρημένων, λόγων αὖ τόσα χαὶ τόσα ἔστιν εἴδη, τοι- 
ὀνδὲ ἕχαστον. οἱ μὲν τοιοίδε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε λόγων διὰ 

, , ,ὔ τ. - ,ὔ 

25. τήνδε τὴν αἰτίαν ἑς τὰ τοιάδε εὐπειϑεῖς, οἱ δὲ τοιοίδε 
διὰ τάδε δυσπειϑεῖς" δεῖ δὴ ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, 
μετὰ ταῦτα ϑεώμενον αὐτὰ ἐν ταῖς πράξεσιν ὄντα τε χαὶ 

7, 2 , - 2 , ’ 2 - 

πραττόμενα, ὀξέως τῇ αἰσϑήσει δύνασϑαι ἑπαχολουϑεῖν, Ἐ: 
ἢ μηδὲν εἶναί πτω πλέον αὐτῷ ὧν τότε ἤχουεν λόγων ξυ- 

30 γών. ὅταν δὲ εἰπεῖν τε ἱχανῶς ἔχη, οἷος ὑφ᾽ οἵων τιείϑε- 

το ἐπειδὴ --- 64, τι κρατεῖ (αἷς. ἄς ρἱδοῖς. ΗἹρροοσ. εἰ ῬΙίοη. Ν᾽ 755 
Κύμη γόρ ΜΏΙΠΥ ᾿ 

2 τὰς Β: πάσας Τ 3 οἵα Β: οἷα Τ 7 οὕτω Β, οὗτοί Τ΄] 
ἄλλως ἐνδεικνύμενον ΒΤ: ἀλλ᾽ ὡς ἕν δεικνύμενον Ὁ 8 τέχνη Β, 
τεχνὴ Τ' 20 ψυχὴ ΒΤ; ψυχὴν ἩγΒΟΠρ ΟοΥρ. τὸ 22 τοιοῖδε --- 
τοιοῖδε Τ, (ΔΙοΘπι5: τοῖοι --- τοιοίδε Β, οἴ. 62, το; τοῖοι --- τοῖοι 
Ἡδηδηη | δὲ δὴ Β: δὲ οὕτω ΤΘ, δ᾽ οὕτω (δ]δηυ5 23 αὖ τόσα Τ: 
αὐτὸς ἃ Β, 564 ἴῃ τηᾶγρ. ν]Ὲ} ποία | τοιόνδε ἕκαστον ΒΤ: τοιόνδε δὲ 
ἕκαστον (δ]εηιι5, Ηδ που. 24 μὲν Β: μὲν δὺν Ἴ, (δίδηιιθ 25 ἐς 
Β: εἰς Τ, ἀα]θηια 27 αὐτὰ ΔΡορΥΆΡΒΑ: αὐτὸν ΒΊ, αὐτὸ σοάδΘΧ 
Μαγζγοίδηιβ δ] θη] 29 ἢ μηδὲν εἶναί (ἀδίδθπι5: εἰ μὴ εἰδέναι Β, ἢ 
μὴδὲ εἰδέναί Τ' 
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ται, παραγιγνόμενόν τε δυνατὸς ἢ ἢ διαισϑανόμενος ἕ ἑαυτῷ 
212 ἐνδείκνυσθαι, ὅτι οὑτός ἐστιν ᾿- αὕτη ἡ φύσις, περὶ ἧς 

τότε ἦσαν οἱ λόγοι, γῦν ἔργῳ παροῦσα οἷ, ἦ προσοιστέον 
τούσδε ὧδε τοὺς λόγους ἐπὶ τὴν τῶνδε πειϑώ, ταῦτα δ᾽ 
ἤδη πάντα ἔχοντι, προσλαβόντι καιροὺς τοῦ πότε λεχτέον 5 

χαὶ ἑἐπισχετέον, βραχυλογίας τε αὖ χαὶ ἐλεεινολογίας χαὶ 
δεινώσεως ἑχάστων τε ὅσ᾽ ἂν εἴδη μάϑῃ λόγων, τούτων 
τὴν εὐχαιρίαν τε καὶ ἀχαιρίαν διαγνόντι, καλῶς τε χαὶ 

( 245) τελέως ἐστὶν Υ τέχνη ἀπειργασμένηῃ, πρότερον δ᾽ οὐ" ἀλλ 
Β ὅ τι ἂν αὐτῶν τις ἐλλείπῃ λέγων ἢ διδάσχων ἢ γράφων, 1ΙΟ 
φῇ δὲ τέχνῃ λέγειν, ὃ μὴ πειϑόμενος χρατεῖ. τί δὴ οὖν; 
φήσει ἴσως ὃ συγγραφεύς, ὦ Φαϊῖδρέ τε χαὶ Σώχρατες, 
δοχεῖ οὕτως; ἢ ἄλλως πως ἀποδεχτέον λεγομένης λόγων 
τέχνης; 

ΦΑΙ. ᾿“δύνατόν που, ὦ Σώχρατες, ἄλλως" χαίτοι οὐ τς 
σμιχρόν γε φαίνεται ἔργον. 

ΣΩ. ““2ληϑῆ λέγεις. τούτου τοι ἕνεχα χρὴ πάντας τοὺς 
λόγους ἄνω χαὶ κάτω μεταστρέφοντα ἐπισχοτεεῖν, εἴ τίς 

Π πῃ δᾷάων χκαὶ βραχυτέρα φαίνεται ἐπ᾽ αὐτὴν δὃδός, ἵνα μὴ 
μάτην πολλὴν ἴη καὶ τραχεῖαν, ἐξὸν ὀλίγην τὲ καὶ “λείαν. 20 
ἀλλ᾽ εἴ τινά πῃ βοήϑειαν ἐ ἔχεις ἐπαχηκοὼς “Ἱυσίου ἢ τινος 
ἄλλου, πειρῶ λέγειν ἀναμιμνῃσκόμενος. 

ΦΑΙ. Ἕνεχα μὲν πείρας λέγοιμ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ οὔτε νῦν γ᾽ 
οὕτως ἔχω. 

ΣΩ. Βούλει οὖν ἐγώ τιν᾽ εἴπω λόγον, ὃν τῶν περὶ 25 
ταῦτά τινων ἀχήχοα; 

ΦΑΙ. Τί μήν; 

ΣΏΩ. «Ἱέγεται γοῦν, ὦ Φαῖδρε, δίκαιον εἶναι καὶ τὸ τοῦ 
λύχου εἰπεῖν. 

19) ΦΑΙ. Καὶ σύ γε οὕτω ποίει. 30 
ΣΩ. Φασὶ τοίνυν οὐδὲν οὕτω ταῦτα δεῖν σεμνύνειν 

Ι παραγιγνόμεν ὄν τε, (δ]επαβ: παραγιγνόμενον δὲΒ 2 αὕτη 
Ἔ, (δ επαβ: αὐτὴ Β 3 παροῦσα οἱ Τ): παροῦσα ΒΤ, παροῦσά σοε 
(δ]θπις | ἡ Το τ (ΟῚ Β 4 ταῦτα δ᾽ (δὲ Τὴ ἤδη παντα ΒΊΤ: πάντα 

δὴ ταῦτ᾽ ἘΠΕΝ 6 ἐλεεινολογίας Ἐν: ἐλεειλογίας Ἔ τ δο᾽ ἂν 
ΔΡΟΡΤΔΡΒΔ: ὅσα ἂν Β, ΟΘδίεηιβ, ὃς ἄν τ 8 εὐκαιρίαν τε καὶ ἀκαι- 
ρίαν Τ, (α!θηυβ5: εὐκαιρίαν Β, 564 ἴῃ τηᾶγρ. νἹ[ ποΐᾶ 12 φήσει 
Τ: φύσει Β 20 ἴῃ ΒΟΥ͂Ρ51: ἀπίῃ ΒΤ, α»έῃ δια! θύσῃ, περεΐῃ Βαά- 
ῃδπὶ 21 ἤτινος Β: εἴ τενος Τ 23 λεγοιμ᾽ ἂν ΒΟΥΡ51: νον Β, 
ἔχοιμ᾽ ἂν Τ, ἐθέλοιμ᾽ ἂν Μεαάνὶρ δἄνεῖβ. 1 402 | ἀλλ οὔτι ΤΙ: ἄλλου 
τῷ δὲ 58 2 ἰόγον Τ, αὐυςίοτε (αδϊβίοσγαϊο Ὁ: λόγων Β 26 τινων ΒΤ: 
δεινῶν εχ διηβηά. δρορυ. Ε, ΝΠ Κα σηαπη. 28 τὸ α τ 
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οὐδ᾽ ἀνάγειν ἄνω μαχρὰν περιβαλλομένους" παντάπασι 
γάρ, ὃ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς εἴττομεν τοῦδε τοῦ λόγου, ὅτι οὐδὲν 
ἀληϑείας μετέχειν δέοι δικαίων ἢ ἀγαϑῶν πέρι πραγμά- 
τῶν, ἢ καὶ ἀνθρώπων γ τοιούτων φύσει ὄντων ἢ τροφῇ, 

᾿ τὸν μέλλοντα ἱχανῶς ῥητοριχὸν ἔσεσϑαι. τὸ παράπαν 
γὰρ οὐδὲν ἐν τοῖς διχαστηρίοις τούτων ἀληϑείας μέλειν 
οὐδενί, ἀλλὰ τοῦ πιϑανοῦ" τοῦτο δ᾽ εἶναι τὸ εἶχός, ᾧ 
δεῖν προσέχειν τὸν μέλλοντα τέχνῃ ἐρεῖν. οὐδὲ γὰρ αὐτὰ 
μετὰ πραχϑέντα δεῖν λέγειν. ἐνίοτε, ἐὰν μὴ εἰκότως ἢ πε- 
πραγμένα, ἀλλὰ τὰ εἰκότα, ἔν τὲ χατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ" 
χαὶ πάντως λέγοντα τὸ δὴ εἰχὸς διωχτέον εἶναι, στολλὰ 

εἰχτόντα χαίρειν τῷ ἁληϑεῖ" τοῦτο γὰρ διὰ παντὸς τοῦ 
λόγου γιγνόμενον τὴν ἁττασαν τέχνην πορίζειν. 

ΦΑΙ. “4ὐτά γε, ὦ Σώχρατες, διελήλυϑας ὰ λέγουσιν 
οἱ περὶ τοὺς λόγους τεχνικοὶ ττροσττοιούμενοι εἶναι. ἂνε- 
μνήσϑην γὰρ ὅτι ἐν τῷ πρόσϑεν βραχέως τοῦ τοιούτου 
ἐφηψάμεϑα, δοχεῖ δὲ τοῦτο πάμμεγα εἶναι τοῖς πιξρὶ 
ταῦτα. 

ΣΩ. “λλὰ μὴν τὸν γε Τισίαν αὐτὸν ττετάτηκας ἄχρι- 
βῶς" εἰπέτω τοίνυν χαὶ τόδε ἡμῖν ὃ Τισίας, μή τι ἄλλο 
λέγει τὸ εἰχὸς ἢ τὸ τῷ πλήϑει δοχοῦν. 

ΦΑΙ. Τί γὰρ ἄλλο; 
ΣΩ. Τοῦτο δή, ὡς ἔοικεν, σοφὸν εὑρὼν ἅμα καὶ τε- 

χνικὸν ἔγραψεν, ὡς ξάν τις ἀσϑενὴς χαὶ ἀνδριχὸς ἰ ἰσχυρὸν 
καὶ δειλὸν συγκόψας, ἱμάτιον ἢ τι ἄλλο ἀφελόμενος, εἷς 
δικαστήριον ἄγηται, δεῖ δὴ τἀληϑὲς μηδέτερον λέγειν, 
ἀλλὰ τὸν μὲν δειλὸν μὴ ὑπὸ μόνου φάναι τοῦ ἀνδρικοῦ 
συγχεχόφϑαι, τὸν δὲ τοῦτο μὲν ἐλέγχειν ὡς μόνω ἤστην, 
ἐχείνῳ δὲ καταχρήσασϑαι τῷ πῶς δ᾽ ἂν ἐγὼ τοιόσδε 
τοιῷδε ἐ ἐπεχείρησα; ὃ δ᾽ οὐκ ἐρεῖ δὴ τὴν ἑαυτοῦ χκάχην, 
ἀλλά τι ἄλλο ινεύδεσϑαι ἐπιχειρῶν τάχ ἂν ἔλεγχόν. 7 
παραδοίη τῷ ἀντιδίχῳ. καὶ περὶ τἄλλα δὴ τοιαῦτ᾽ ἄττα 
ἐστὶν τὰ τέχνῃ λεγόμενα. οὐ γάρ, ὦ Φαῖδρε; 

ὉΠ 7| μὴν; 

3 περὶβ 4η τροφὴ Β, ἢ ῆ τροφὴ 6 μέλειν ΕἸΟΪΠΟ Διιοίοτα 
Βίθρμαπαβ: μέλει Β ὃ αὐτὰ τὰ Ἡδεδϊηδοτί: αὐτὰ Β, αὖ τὰ Τ' 
15 γερο τ τω ΠΟΙΊΘ6η Θοογδίϊβ, νερὸ ἀλλὰ ΠοΙηθη ῬΒΔΘΕΙΙ, 
νΘΥΡΟ εἰσπτέτω Ἰζασι ΠΟΤ Θη ϑοοζαΐθϑ Ῥτδβθροβιῇί Βδάμπδαηὶ 17 ἐφη- 
ψάμεϑα Τὶ: ἐψηφισάμεϑα Β 19 τισίαν ΤῸ: τισιν Β, 564 1ῃ ΤηΔΓΡ. 
Ὑ]Ε] ποία 21 λέγει ΔΡΟΡΥ. Ῥαγϊβίηυπι 1826: λέγειν ἘΤ 25 ἢ τι 
ΕΧ Θῃγ16η6. Τ; εἴ τε Β 29 τὠῖτ 

Ῥίαξο σοΐ, Κ΄. Ὁ 
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Σ), Φεῦ, δεινῶς γ᾽ ἔοικεν ἀποχεχρυμμένην τέχνην 

ἀνευρεῖν ὃ Τισίας ἢ ἄλλος ὅστις δή ποτ᾽ ὧν τυγχάνει καὶ 
ὁττόϑεν χαίρει ὀνομαζόμενος. ἀτάρ, ὦ ἑταῖρε, τούτῳ 

Ὁ ἡμεῖς πότερον λέγωμεν ἢ μὴ --- 
ΦΑΙ. Τὸ ποῖον; 5 
ΣΩ, Ὅτι, ὦ Τισία, πάλαι ἡμεῖς, πρὶν καὶ σὲ παρελ- 

ϑεῖν, τυγχάνομεν λέγοντες, ὡς ἄρα τοῦτο τὸ εἰχὸς τοῖς 
πολλοῖς δὲ ὁμοιότητα τοῦ ἀληϑοῦς τυγχάνει ἐγγιγνόμε- 
γον᾽ τὰς δὲ ὁμοιότητας ἄρτι διήλθομεν ὃ ὅτι πανταχοῦ ὃ 
τὴν ἀλήϑειαν εἰδὼς κάλλιστα ἐπίσταται εὑρίσχειν. ὥστ᾽ τὸ 
εἰ μὲν ἄλλο τι περὶ τέχνης λόγων λέγεις, ἀχούοιμεν ἂν" 
εἰ δὲ μή, οἷς γυνδὴ διήλθομεν πεισόμεϑα, ὡς ἐὰν μή τις 

Ἑ τῶν τε ἀχουσομένων τὰς φύσεις διαριϑμήσηται, χαὶ κατ᾽ 
εἴδη τε διαιρεῖσϑαι τὰ ὄντα καὶ μιᾷ ἰδέᾳ δυνατὸς ἢ ἢ καϑ' 
ἕν ἕχαστον περιλαμβάνειν, οὔ ττοτ᾽ ἔσται τεχνιχὸς λόγων τὸἃἪ΄' 
πέρι χαϑ' ὅσον δυνατὸν ἀνϑρώπῳ. ταῦτα δὲ οὐ μή ποτε 
χτήσηται ἄνευ “τολλῆς πραγματείας" ἣν οὐχ ἕνεχα τοῦ 
λέγειν χαὶ πράττειν πρὸς ἀνθρώπους δεῖ διαττονεῖσϑαι 
τὸν σώφρονα, ἀλλὰ τοῦ ϑεοῖς χεχαρισμένα μὲν λέγειν 
δύνασϑαι, κεχαρισμένως δὲ πράττειν τὸ ττᾶν εἰς δύναμιν. 20 
οὐ γὰρ δὴ ἄρα, ὦ Τισία, φασὶν οἱ σοφώτεροι ἡμῶν, ὅμο- 

214 δούλ οις δεῖ χαρίζεσθαι μελετᾶν τὸν νοῦν ἔχοντα, ὃ τι μὴ 
πάρεργον, ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαϑοῖς τὸ χαὶ ἐξ ἀγαϑῶν᾽ (1 τ188) 
ὥστ᾽ εἰ μαχρὰ ἡ περίοδος, μὴ ϑαυμάσῃς" μεγάλων γὰρ 
ἕνεχα περιιτέον, οὐχ ὧν σὺ δοκεῖς. ἔσται μήν, ὡς ὃ λό- 25 
γος φησίν, ἐάν τις ἐϑέλῃ, καὶ ταῦτα χάλλιστα ἐξ ἐχείνων 
γιγνόμενα. 

ΦΑΙ. Παγκχάλως ἐ ἔμοιγε δοχεῖ λέγεσϑαι, ὦ Σώχρατες, 

εἴχτερ οἷός τέ τις εἴη. 
ΣΩῶ, ““λλὰ καὶ ἐπιχειροῦντί τοι τοῖς καλοῖς καλὸν χαὶ 30 

Β πάσχειν ὅ τι ἂν τῳ ξυμβῇ παϑεῖν. 
ΦΑΙ. Καὶ μάλα. 

το ὥστ᾽ --- τό ἀνθρώπῳ Οαΐεη. ἀς ρΡ]δοϊεῖς ΗΊρροοσ. εἰ ῬΙδέοη. 7γ56 Καμη 
(γγι Μ.]6) 

ι γτ: τ Β 438 ,τούτῳ ΒΤ: τοῦτο εχ εἸηςεπά. Δρορτ. (οἱ5- 
Τηϊδηιτ 155, τοῦτ᾽ αὐτῷ ΤῊΝ 7 τοῦτο τὸ Τ: τοῦτο Β 
12 εἰ δὲ Τ: εἴδη Β | νῦν δὴ Τ : νῦν Β 21 σοφώτεροι. ἡμῶν Ἠεῖη- 
ἄοτῇ; σοφώτεροι ἡ Β, σοφώτεροι ἡμῶν ἢΤ 24 7:}8Β 25 πε- 
ρέτεον Ὀ: περίιτεον Ἔ, σέρι ἰτέον Τ| ὧν ΟἸἸΠῚ Ηεϊπάοτί: ὡς ΒΤ 
29 οἷός τέ Ηεϊπάοτε: οἷός Β, οἷός γέτΤ 30 τοι δαἀυλιίανι Ηείη- 
ἄο 31ὅτι τ: ὅτῳ Β 
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ΣΩ, Οὐχοῦν τὸ μὲν τέχνης τε καὶ ἀτεχνίας λόγων ττέρι 

ἱκανῶς ἐχέτω. 
ΦΑΙ. Τί μήν; 
ΣΩ. Τὸ δ᾽ εὐπρεπείας δὴ γραφῆς πέρι καὶ ἀπρεπείας, 

πῇ γιγνόμενον χαλῶς ἂν ἔχοι καὶ ὅπῃ ἀπρεπῶς, λοιπόν. 

ἢ γάρ; 
ΦΑΙ, “Ναί. 

Σῷ, Οἶσϑ' οὖν ὅπῃ μάλιστα ϑεῷ χαριεῖ λόγων πέρι 
πράττων ἢ λέγων; 

ΦΑΙ. Οὐδαμῶς" σὺ δέ; 
ΣΩ. “χοήν γ ἔχω λέγειν. τῶν προτέρων, τὸ δ᾽ ̓ἀληϑὲς 

αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ δὲ τοῦτο εὕροιμεν αὐτοί, ἀρά γ᾽ ἂν ἔϑ' 
ἡμῖν μέλοι τι τῶν ἀνϑρωπίένων δοξασμάτων; 

ΦΑΙ. Τελοῖον ἤρου" ἀλλ᾽ ἃ φὴς ἀχηκοέναι, λέγε. 
Σῷ, Ἤχουσα τοίνυν περὶ Ναύχρατιν τῆς Αἰγύπτου 

γενέσθαι τῶν ἐχεῖ τταλαιῶν τινὰ ϑεῶν, οὗ χαὶ τὸ ὄρνεον 
ἱερόν, ὃ δὴ χαλοῦσιν ἴβιν᾽ αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ δαίμονι 
εἶναι Θεύϑ. τοῦτον δὲ πρῶτον ἀριϑμόν τε χαὶ λογισμὸν 
εὑρεῖν χαὶ γεωμετρίαν χαὶ ἀστρονομίαν, ἔτι δὲ πἑττείας 
τε καὶ χυβείας, καὶ δὴ χαὶ γράμματα" βασιλέως δ᾽ αὐ 
τότε ὄντος 4ἰγύπτου ὅλης Θαμοῦ περὶ τὴν μεγάλην πόλιν 
'φοῦ ἄνω τόπου, ἣν οἱ “Ἕλληνες Αἰγυπτίας Θήβας καλοῦσι, 
χαὶ τὸν ϑεὸν Ἄμμωνα, πιαρὰ τοῦτον ἐλϑὼν ὃ Θεὺϑ' τὰς 

, τς ,ὕ Χ 2} - - -- 2 

τέχνας ἐπέδειξεν, χαὶ ἔφη δεῖν διαδοϑῆναι τοῖς ἄλλοις 
Αἰγυπτίοις. ὃ δὲ ἤρετο, ἥντινα ἑχάστη ἔχοι ὠφελίαν, 
διεξιόντος δέ, ὃ λῶς ἢ μὴ χαλῶς δοχοῖ λέ ὸ ς δέ, ὃ τι χαλῶς ἢ μὴ καλῶς δοχοῖ λέγειν, τὸ 

’ Ἁ 9 ἸΝ Ἁ ᾽ὔ 

μὲν ἔννεγεν, τὸ δ᾽ ἐπήνει. πολλὰ μὲν δὴ περὶ ἕχάστης 
τῆς τέχνης ἐπτ' ἀμφότερα θαμοῦν τῷ Θεὺϑ᾽ λέγεται ἀπο- 

Ι φήνασϑαι, ἃ ἃ λόγος πολὺς ἂν εἴη ̓ διελϑεῖν" ἐπειδὴ δὲ 
ἐπὶ τοῖς γράμμασιν ἢν, τοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ, τὸ μάϑημα, 

τ οὐχοῦν --- 69, τ ὀρϑότατα 510}. εοἷορ. 2, 5, τὶ τ8 πρῶτον --- 2ο γράμ- 
ματα Ἐλπβίφιῃ. δὰ Οανϑ5. 28 εἄ. Β85. 11 28, 2 εα, 1,105. 

5 πῃ ΒΤ: ὅπῃ ϑοδαδβίδυ τηρϊβίθιη. 74. δ ϑεῷ ΔΡοΟρΡΥΔΡΒΔ: 
ϑεῶν ΒΤ 13 μέλοι Β: μέλλοι Τ τ ναύκρατιν Τ: ναυκράτην Β 
17 ἱερὸν Βἴοθαριβ, ἩδΥμηϊαβ: τὸ ἱερὸν ΒΤ | ἴβιν Β, ἴβεν Τ 21 ὀλης 
Τ, 5εἀ ς δγδϑιιπη ᾿ ϑαμου (510) : ϑάμου Τ᾽ 22 τόπου ΒΤ: «φομοῦ 
ΝΆΡΕΓ τηπεπιοϑ. 2 ΙΝ 347 ἢν ἀρορυ. ΝΊΠά0Ό. το9, Ηδἰηαοσῇ: ὃν ΒΤ, 
ἀεἸθνὶ οερο]η ερ. οὔ. 17 23 καὶ ΒΤ: καὶ αὐτὸν ΒΑΑΠδΙα ἶ 
τοῦτον Τ: τούτων Β 24 ἐπέδειξεν Τ (ἐπέδειξε ΒίοΡ ΔΘ 5): ἀπέ- 
δειξε Ὡϊ [Δ]|οΥ Β 26 διεξιόντος Τ, 5εα Δη[6 9 ΓΔ5. 29 ἃ λόγος 
ἘΠῚ εν εἴη διελϑεῖν Τ (ἃ λόγος πολὺς μὲν ἂν εἴη διελϑεῖν ΘοΡδθι5): 
ΟΠΊ. 

ΒΞ 

(ἢ. 246 2) 

ς 

9) 



([. 2468) 

68 ΤᾺ ἀκτ ΠΛΑΤΩΝΟΣ οἵἱῦ 

ἔφη ὃ Θεύϑ, σοφωτέρους Αἰγυπτίους χαὶ μνημονιχωτέ- 
ρους 1 παρέξει" μνήμης τε γὰρ χαὶ σοφίας φάρμακον ηὗ- 
ρέϑη. ὃ δ᾽ εἶπεν" ὠ τεχνιχώτατε Θεύϑ, ἄλλος μὲν τεχεῖν 
δυνατὸς τὰ τῆς τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι, τίν᾽ ἔχει μοῖραν 

βλάβης τε χαὶ ὠφελ ίας τοῖς μέλλουσι χρῆσϑαι" χαὶ γῦν 
σύ, πατὴρ ὧν γραμμάτων, δὲ εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες ἢ 
δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν μαϑόντων λήϑην ἐ ἐν ψυχαῖς πα- 
ρέξει μνήμης ἀμελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς ἔξωϑεν 
ὑπ’ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοϑεν αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν 
ἀναμιμνῃσχομένους" οὔχουν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως 
φάρμακον ηὗρες. σοφίας δὲ τοῖς μαϑηταῖς δόξαν, οὐκ 
ἀλύϑειαν σπτορίζεις᾽ πολυήχοοι γάρ σοι γενόμενοι ἄνευ 
διδαχῆς πτολυγνώμονες εἶναι δόξουσιν, ἀγνώμονες ὡς ἐπὶ 
τὸ πλῆϑος ὄντες χαὶ χαλεποὶ συνεῖναι, δοξόσοφοι γεγο- 
γότες ἀντὶ σοφῶν. 

ΦΑΙ. Ὦ Σώχρατες, ῥᾳδίως σὺ Αἰγυπτίους καὶ ὅπο- 
δαποὺς ἂν ἐθέλῃς λόγους ποιεῖς. 

ΣΩ. Οἱ δέ γ᾽, ὦ φίλε, ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ ΣΙωδωναίου 
ἱερῷ δρυὸς “λόγους ἐ ἔφησαν μαντιχοὺς πρώτους γενέσϑαι. 
τοῖς μὲν οὖν τότε, ἅτε οὐχ οὖσι σοφοῖς ὥσπερ ὑμεῖς οἱ 
γέοι, ἀπέχρη δρυὸς χαὶ πέτρας ἀχούειν ὑτὲ εὐηϑείας, εἰ 
μόνον ἀληϑῆ λέγοιεν" σοὶ δ᾽ ἴσως διαφέρει τίς ὃ λέγων͵ 
χαὶ ποδαπός. οὐ γὰρ ἐχεῖνο μόνον σχοπεῖς, εἴτε οὕτως 
εἴτε ἄλλως ἔχει; 

ΦΑΙ. Ὀρϑῶς ἐπέπληξας, χαέ μοι δοχεῖ περὶ γραμμά- 
των ἔχειν ἥττερ ὃ Θηβαῖος λέγει. 

ΣΩ. Οὐχοῦν ὃ τέχνην οἰόμενος ἐν γράμμασι καταλιπεῖν, 
χαὶ αὖ ὃ παραδεχόμενος ὥς τι σαφὲς χαὶ βέβαιον ἐχ 
γραμμάτων ἐσόμενον, ττολλῆς ἂν εὐηϑείας γέμοι χαὶ τῷ 
ὄντε τὴν ᾿Ἵμμωνος μαντείαν ἀγνοοῖ, χυλέον τι οἰόμενος 
εἶναι λόγους γεγραμμένους τοῦ τὸν εἰδότα ὑπομνῆσαι 
σπτερὶ ὧν ἂν ἢ τὰ γεγραμμένα. 

οι 

2 παρέξει ϑδίοθαξιιβ, πσιαρέξει Ῥατϑηι5 Τ, παρέξοι Β, παρέξειν Τ' 
4 τῆς τέχνης Β: τέχνης Τ, Θίοραδαβ 7 λήϑην 50Υ̓͂ΡΘΙ: λήϑην μὲν 
ΒΤ, λήϑην ἡμῖν Μαάνὶρ δἄνεγϑβ. 1 263 9 ἔνϑοδεν Τ, Βίοβραθαυβ: 
ἔνδον Β 11 εὗρες ΤΙ εὔρε Β 16 καὶ Β: τε καὶ Τ 18 οἱ δέ 
γω Τ: οἶδ᾽ ἐγω Β, σοὶ δ᾽ ἐγὼ ϑίοθαριις 19 ἔφησαν Β: ἔφασαν Τ' 
20 ὑμεῖς ΒΤ: ἡμεῖς ΔΡΟΡΥΆΡΒδ, ΗἩεϊμάο. 21: δρυὸς ΤΌ: δυὸς Β 
22 σοὶ δ᾽ ἴσως Τ, Βίοραξριπ: σοὶ ΒΒ 26 ἡπερῖτ: ἡπερ Β 29 ποῖ- 
λῆς ἂν Τ, Θιοβᾶειις: πολλῆς Β 31 εἶναι ΒΤ: ἔχειν (νΕ] εἶναι ἐν 
λόγοις γεγραμμένοις) Ηδειπάοτῇ, ποιεῖν ΘΠ δυτη 
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ΦΑΙ. Ὀρϑότατα. 
Σί), 4:εινὸν γάρ που, ὦ Φαῖδρε, τοῦτ᾽ ἔχει γραφή, χαὶ 

ὡς ἀληϑῶς ὁμοῖον ζωγραφίᾳ. χαὶ γὰρ τὰ ἐχείνης ἔχγονα 
ἕστηχε μὲν ὡς ζῶντα, ξὰν δ᾽ ἀνέρῃ τι, σεμνῶς πάνυ σιγᾷ. 
ταὐτὸν δὲ χαὶ οἱ λόγοι" δόξαις μὲν ἂν ὡς τι φρονοῦντας 
αὐτοὺς λέγειν, ξὰν δέ τε ἔρῃ τῶν λεγομένων βουλόμενος 
μαϑεῖν, ἕν τι σημαίνει μόνον ταὐτὸν ἀεὶ. ὅταν δὲ ἅπαξ 
γραφῇ, κυλινδεῖται μὲν πτανταχοῦ πᾶς λόγος ὁμοίως παρὰ 
τοῖς ἐπαΐουσιν, ὡς δ᾽ αὕτως παρ᾽ οἷς οὐδὲν προσήχει, 
χαὶ οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἷς δεῖ γε χαὶ μή" πλημμελού- 
μενος δὲ καὶ οὐκ ἐν δίχῃ λοιδορηϑεὶς τοῦ πατρὸς ἀεὶ 
δεῖται βοηϑοῦ" αὐτὸς γὰρ οὔτ᾽ ἀμύνασϑαι οὔτε βοηϑῆσαι 
δυνατὸς αὑτῷ. 

ΦΑΙ. Καὶ ταῦτά σοι ὀρϑότατα εἴρηται. 
ΣΩ. Τί δ᾽; ἄλλον δρῶμεν λόγον τούτου ἀδελφὸν γνή- 

σιον, τῷ τρόπτῳ τε γίγνεται, καὶ ὅσῳ ἀμείνων χαὶ δυνα- 
΄ ͵ , τώτερος τούτου φύεται; 
ΦΑΙ. Τίνα τοῦτον χαὶ πῶς λέγεις γιγνόμενον; 

Ε 

216 

ΣΩ, Ὃς μετ᾽ ἐπιστήμης γράφεται ἕν τῇ τοῦ μανϑά- 
γοντος ψυχῇ, δυνατὸς μὲν ἀμῦναι ἑαυτῷ, ἐπιστήμων δὲ 
λέγειν τε χαὶ σιγᾶν πρὸς οὺς δεῖ. 

ΦΑΙ. Τὸν τοῦ εἰδότος λόγον λέγεις ζῶντα καὶ ἔμψυ-- 
χον, οὗ ὃ γεγραμμένος εἴδωλον ἂν τι λέγοιτο δικαίως. 

ΣΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. τόδε δή μοι εἶχέ" ὃ νοῦν 
ἔχων γεωργός, ὧν σπερμάτων χήδοιτο χαὶ ἔγχαρπα βού- 
λοιτο γενέσϑαι, πότερα σπουδῇ ἂν ϑέρους εἰς ““δώνιδος 
χήπους ἀρῶν χαίροι ϑεωρῶν χαλοὺς ἐν ἡμέραισιν ὀχτὼ 
γιγνομένους, ἢ ταῦτα μὲν δὴ παιδιᾶς τε χαὶ ἑορτῆς χάριν 
ὁρῴη ἄν, ὅτε καὶ σοιοῖ᾽ ἕφ᾽ οἷς δὲ ἐσπούδακεν, τῇ γεωρ- 
γικῇ χρώμενος ἂν τέχνῃ, σττείρας εἰς τὸ προσῆκον, ἀγα- 
χῴη ἂν ἐν ὀγδόῳ μηνὶ ὅσα ἔσπειρεν τέλος λαβόντα; 

2 δεινὸν --- Η ἐπαΐουσιν 5:00. εοἷορ. 2, 5, 2 

2 γραφὴ εχ τά5. Β: γραφὴν ΒΤ 4 ἂν ἐρη Β, ἀν ἔρῃ Ὁ 8 γραφῇ 
ΤΙ γράφῃ Β το γε ΒΤ; τε ΗΙΥβορ [| πλημμελούμενος ΤΌ: πλημι- 
μενος Β 13 αὑτῷ 6ΘΧ ΕΠγ6Π4. ΤΙ: αὐτῷ (510) Β, αὐτῷΤ τῷ γνή- 
σιον ΕΧ ΘΠΘη4. ΔΡΟΡΥ. (ΟἸΒ] ΙΔ ΉυΤη το: γνήσιος ΒΤ 2Ζᾳ νοῦν Τὶ: 
γὺ»Β 20 ὧν ΤΙ ὦ (510) Β “7 ἀρῶν. Ἔ: αρων (5165) Β, Δα υθ᾽ζαν! 
Ἡδειπηάοτῇ 30 χρώμενος ἂν τέχνῃ ΤΙ: ἂν χρώμενος τέχνῃ ἂν Β, χρώ- 
μενος τέχνῃ ἂν δι ττ νυ ικόξη (τὸ αὐ νΙἀδίαυγ τῇ δύο πμοίυρο ϑουρίμη 

β 
χρώμενος τέχνῃ Ἔϑν αὖ ρτο Ῥτΐοτα ἂν ροβυὶϊ! 6 .Ηβίπιδηη δὰ ΨΊρσοσ. 780 

((. 2474} 
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ἐ- ΦΑΙ. Οὕτω που, ὦ Σώχρατες, τὰ μὲν σπουδῇ, τὰ δὲ 
ὡς ἑτέρως ἄν, ἡ λέγεις, τεοιοῖ. " 

ΣΩ. Τὸν δὲ δικαίων τε χαὶ χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν ἐπι-- 
στήμας ἔχοντα τοῦ γεωργοῦ φῶμεν ἧττον νοῦν ἔχειν εἷς 
τὰ ἑαυτοῦ σπέρματα; τ 

ΦΑΙ. Ἥχιστά γε. ΗΝ 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν ὕδατι γράψει μέλανι 

σπείρων διὰ χαλάμου μετὰ λόγων ἀδυνάτων μὲν αὑτοῖς 
λόγῳ βοηϑεῖν, ἀδυνάτων δὲ ἱχανῶς τἀληϑῆ διδάξαι. 

ΦΑΙ. Οὔχουν δὴ τό γ᾽ εἰχός. το 
Ὁ ΣΩ. Οὗ γαάρ᾽ ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν γράμμασι χήπους, ὡς 

ἔοιχε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε χαὶ γράψει, ὅταν γε 
γράφῃ, ξαυτῷ τε ὑπομνήματα ϑησαυριζόμενος, εἰς τὸ 
λήϑης γῆρας ἐὰν ἵχηται, χαὶ παντὶ τῷ ταὐτὸν ἴχνος 
μετιόντι, ἡσϑύήσεταί τε αὐτοὺς ϑεωρῶν φυομένους ἅττα- τ 
λούς" ὅταν δ᾽ ἀλλ οι παιδιαῖς ἄλλαις χρῶνται, συμποσίοις 
τε ἄρδοντες αὑτοὺς ἑτέροις τε ὅσα τούτων ἀδελφά, τότ᾽ 
ἐχεῖνος, ὡς ἔοιχεν, ἀντὶ τούτων οὗ λέγω παίζων διάξει. 

ἘΠ ΑΡΆΝΙ Παγχάλην λέγεις παρὰ φαύλην παιδιάν, ὦ Σώ- 
κρατες, τοῦ ἐν λόγοις δυναμένου σεαίζειν, δικαιοσύνης τε 320 
χαὶ ἄλλων ὧν λέγεις στέρι μυϑολογοῦντα. 

ΣΩ. Ἔστι γάρ, ὦ φίλε Φαῖδρε, οὕτω" πολὺ δ᾽, οἶμαι, 
χαλλίων σπουδὴ περὶ αὐτὰ γίγνεται, ὅταν τις τῇ διαλε- 
χτιχῇ τέχνῃ χρώμενος, λαβὼν ψυχὴν προσήχουσαν, φυ- 
τεύῃ τε χαὶ σπείρῃ μετ᾽ ἐπιστήμης λόγους, οἱ ἑαυτοῖς τῷ 25 

13 (Ιεπηδηβ ΑἸθχ. βέγομῃ. 1 τὶ Αι το Πιπάοτγῇ) ἀλλά μοι ὑπομνήματα εἰς 
γῆρας ϑησαυρίξεται, λήϑης φάρμακον Ι Παπιββα. 8Ρ. ῬΒοΐῖ. 242 Ῥ. 345, 38 
ΒεΚΚεσ εἰς τὸ τῆς λήϑης γῆρας, ὡς ἔφη Πλάτων, ὑπομνήματα καταλεί- 
πων ἑαυτῷ χαὶ ἀποϑησαυριζόμενος 

7 ἐν μέλανι σπείρων διὰ καλάμου σπέρματα λόγων ΒαάΠδτη 
ΡῬτδεῖ. ΙΧ, καλάμου ἀδυνατῶν μὲν αὐτοῖς --- ἀδυνατῶν δὲ Ἠεϊπάοτῇ 
8 ἀδυνάτων μὲν --- ἀδυνάτων δὲ Β: ἀδυνατῶν μὲν --- ἀδυνατῶν δὲ Τ' 
αὑτοῖς Β: αὐτοῖς Τ' 9 ταληϑῆ Β: τ᾽ ἀληϑὲς Τ 10 οὔκουν Τ: 

οὐκοῦν Β 12 ὅταν γε 5οτρϑῖ: ὅταν δὲ Β, ὅτ᾽ ἂν δὲ Τ, ὅταν τε 
Ἡδεἰπάοτί, ὅταν ΒΕΚΙΚΟΥ 13 εἰς τὸ λήϑης γῆρας ΒΤ: εἰς τὴν τοῦ 
γήρως λήϑην ΚὔκίεΥ δα 514. Π 438 (εἰς τὸ γῆρας λήϑης φάρμακα 
καὶ παντὶ Δ ἸβΟ ΚΕ μλδ πη Ρταεῖ. ΝῚ) τ4 νεῖθα ἐὰν ἵκηται ἀδ]επάα 
6556 νϊἀδηίαγ τό ὅταν δὲ ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΙΙΒΙ ΠΙΙΠῚ 1811 (ὅταν δ᾽ ΒουῖΡ5!): 
ὅταν ΒΤ, ὅταν τε ϑίαρμαπιιβ 17 αὐτοὺ τ 1:8 οὗ λέγω 5ογἸρδὶ 
εἴ. Τῃδδεί. 172 Ὁ οἷς λέγων ΒΥ, ἐν οἷς λέγω Ἡεϊπαοτῇ, οἷς λέγω γρ. 
ΔΡΟΡΥ. Ῥαγβίηυτη 1812, ἐν λόγοις οΟἸτη Αϑὲ ἀβ ῬΏδβθαγο 144 (οἷς λέγω 
παίζων ἐνδιάξει ΒΑΕ, ἐν λόγοις παίζων διέξεισι ΜΝ ΊΠΟΚΕΙΠΊΔ πη ̓ γαθί. 
Χὺ |[ διάξει Τ: διέξει Β 
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τὲ φυτεύσαντι βοηϑεῖν ἱκανοὶ χαὶ οὐχὶ ἄκαρποι ἀλλὰ 
ἔχοντες σπέρμα, ὅϑεν ἄλλοι ἐν ἄλλοις ἤϑεσι φυόμενοι 
τοῦτ᾽ ἀεὶ ἀϑάνατον παρέχειν ἱκανοί, τὸν ἔχοντα εὐδαιμο- 
γεῖν ποιοῦντες εἰς ὅσον ἀνθρώπῳ δυνατὸν μάλιστα. 

ΦΑΙ. Πολὺ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτι κάλλιον λέγεις. 
Σῷ, Νῦν δὴ ἐχεῖνα ἤδη, ὦ Φαῖδρε, δυνάμεϑα χρίνειν, 

τούτων ὡμολογημένων. 
ΦΑΙ. Τὰ ποῖα; 
Σῷ. Ὧν δὴ πέρι βουληϑέντες ἰδεῖν ἀφικόμεϑα εἰς 

τόδε, ὕπως τὸ “υσίου τε ὄνειδος ἐξετάσαιμεν τῆς τῶν 
λόγων γραφῆς πέρι, χαὶ αὐτοὺς τοὺς λόγους οἱ τέχνῃ χαὶ 
ἄνευ τέχνης γράφοιντο. τὸ μὲν οὖν ἔντεχνον καὶ μὴ δοχεῖ 
μοι δεδηλῶσϑαι μετρίως. 

ΦΑΙ. Ἔδοξέ γε δή" πάλιν δὲ ὑπόμνησόν με πῶς. 
ΣΩ, Πρὶν ἂν τις τό τε ἀληϑὲς ἑχάστων εἰδῇ περὶ ὧν 

λέγει ἢ γράφει, χατ'᾿ αὐτό τε πᾶν δρίζεσϑαι δυνατὸς γέ- 
γηται, δρισάμενός τὲ πάλιν χατ᾿ εἴδη μέχρι τοῦ ἀτμήτου 
τέμνειν ἐπιστηϑῇ" σπτξρί τε ψυχῆς φύσεως διιδὼν χατὰ 
ταὐτά, τὸ προσαρμόττον ἑκάστῃ φύσει εἶδος ἀνευρίσκων, Ὁ 
οὕτω τιϑῇ καὶ. διαχοσμῇ τὸν λόγον, τεοιχέλῃ μὲν στοι- 
χίλους ψυχῇ χαὶ παναρμονίους διδοὺς λόγους, ἁπλοῦς δὲ 
ἁπλῇ" οὗ πρότερον δυνατὸν τέχνῃ ἔσεσϑαι χαϑ' ὅσον 
πέφυχε μεταχειρισϑῆναι τὸ λόγων γένος, οὔτε τι πρὸς 
τὸ διδάξαι οὔτε τι πρὸς τὸ πεῖσαι, ὡς ὃ ἔμπροσϑεν πᾶς 
μεμήνυχεν ἡμῖν λόγος. 

ΦΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν τοῦτό 7 οὕτω πως ἐφάνη. 

Σῷ, Τί δ᾽ αὐ περὶ τοῦ χαλὸν 1 ἢ αἰσχρὸν εἶναι τὸ λό- 
γους λέγειν τὸ χαὶ γράφειν, καὶ ὅττῃ γιγνόμενον ἐν δίκῃ 
λέγοιτ᾽ ἂν ὄνειδος ἢ μή, ἄρα οὐ δεδήλωχεν τὰ λεχϑέντα 
ὀλίγον ἔμπροσϑεν --- 

ΦΑΙ. Τὰ ποῖα; 

ι: καὶ Β: τε καὶ Τ ἄκαρποι ΒΤ: ἄκαρποι ἔσονται ΒΑΘΠΔΙη 
3 παρέχειν ἱκανοί 5ΟΥ͂ΡΒΙ: παρέχειν ἑκανοὶ καὶ ΒΤ, παρέχοιεν Βαά- 
δὴ 14 νεῦρα πάλιν --- πῶς ῬΏΔΘαΓΟ ΡῥΥΪΠπγ5 τὐβαογαηΐ ΘΟΒΙοίοσ- 
ΤΩΔΟΊΘΥ, Τδηποιηδηη ( βοῇ. ἄδγ ῬΉ]]1Ο5. ΠΠ 212 15 πρὶν ΒΤ: ὡς 
πρὶν ΒΟΒΙΘΙΘΥτηδοΠοχ εἰδῇ εχ ετηβῃά. Ὁ: ἐδῃ Β, ἰδῇ Τ Ι περὶ ΒΤ 
16 κατ᾽ αὐτό τε Τ, καταυτό τε Β: καὶ αὐτὸ γε Βαβι] βθηβὶβ αἸεετᾶ, 
κατ᾽ αὐτό γε ΘιαρΒδπις, καϑ' αὑτό τε Ηεϊπάοτε 17 κατ ᾿ εἴδη Τ 
κατίδη Β 19 ταυτα Β, ταὐύτα Τ' 25 μεμήνυκεν ἡμῖν ἴῃ Υὰ5. Ἔ 
27 περὶ τοῦ Τ: περὶ τὸ Ἦ ..28 λέγειν τε καὶ ἀεἸεντ ϑθοκον ΕΟττῃ 
ἄεγ Ῥ]αΐοη. ϑομτι θη 400 εἰ 496 29 λέγοιτ᾽ ἂν Τ: λέγειτὰν Β | ἢ 
ΕΧ βιηθηά. Δρορυ. Ῥαγιβϑιηυση 1812: εἰ ΒΤ 

ἐχχί 

((- 247) 



218 

12 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 218 

ΣΩ, Ὡς εἴτε “υσίας ἢ τις ἄλλος πώποτε ἔγραψεν ἢ 
γράψει ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ [νόμους τιϑείς), σύγγραμμα πο- 

ὶ ; : : δ ἐρευλένο. 
λετιχὸν γράφων χαὶ μεγάλην τινὰ ἕν αὑτῷ βεβαιότητα 
ἡγούμενος καὶ σαφήνειαν, οὕτω μὲν ὀνειδος τῷ γράφοντι, 
εἴτε τίς φησιν εἴτε μή" τὸ γὰρ ἀγνοεῖν ὕπαρ τὲ χαὲ ὄναρ 
δικαίων χαὶ ἀδέχων πέρι χαὶ χαχῶν χαὶ ἀγαϑῶν οὐχ ἐκ- 
φεύγει τῇ ἁληϑείᾳ μὴ οὐχ ἑπογείδιστον εἶναι, οὐδὲ ἂν ὃ 
πᾶς ὄχλος αὐτὸ ἑπαινέσῃ. 

ΦΑΙ. Οὐ γὰρ οὗν. 
ΣΩ. Ὁ δέ γε ἐν μὲν τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ ἑχά- 

στου παιδιάν τὸ ἡγούμενος πολλὴν ἀναγκαῖον εἰναι, καὶ 
οὐδένα πώποτε λόγον. ἐν μέτρῳ οὐδ ἄνευ μέτρου μεγάλης 
ἄξιον σπουδῆς γραφῆναι, [οὐδὲ λεχϑῆναι ὡς οἱ ῥαψῳ- 
δούμενοι ἄνευ ἀναχρίσεως. χαὶ διδαχῆς πειϑοῦς ἕνεχα 
ἐλέχϑησαν) ἀλλὰ τῷ ὄντι αὑτῶν τοὺς βελτίστους εἰδότων 
ὑπεόμνησιν γεγονέναι, ἐν δὲ τοῖς διδασχομένοις χαὶ μαϑύ- 
σεως χάριν λεγομένοις χαὶ τῷ ὄντι γραφομένοις ἐν ψυχῇ 
περὶ δικαίων τε χαὶ χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν μόνοις τό τὲ 
ἐναργὲς εἶναι χαὶ τέλεον χαὶ ἄξιον σττουδῆς" δεῖν δὲ τοὺς 
τοιούτους λόγους αὑτοῦ λέγεσϑαι οἷον ὑεῖς γνησίους εἶναι, 

- } Ν 2 ς - ὃΧ ς Ἁ Ὁ: .αὔὖ 2} ΡῚ 

πρῶτον μὲν τὸν ἕν αὐτῷ, ἕξὰν ευρεϑεὶς ἐνῇ. ἔπειτα δἰ 
τινὲς τούτου ἔχγονοί τε χαὶ ἀδελφοὶ ἅμα ἐν ἄλλαισιν ἄλ- 
λων ψυχαῖς χατ᾽ ἀξίαν ἐνέφυσαν" τοὺς δὲ ἄλλους χαίρειν 
ἐῶν -- οὗτος δὲ ὃ τοιοῦτος ἀγὴρ κινδυνεύει, ὠ Φαῖδρε, 
εἶναι οἷον ἐγώ τε χαὶ σὺ εὐξαίμεϑ' ἂν σέ τε καὶ ἐμὲ γε- 
γέσϑαι. 

ΦΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν ἔγωγε βούλομαί τε καὶ εὖ- 
χομαι ἃ λέγεις. 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἤδη πεπαίσϑω μετρίως ἡμῖν τὰ περὶ 
λόγων" χαὶ σύ τε ἐλϑὼν φράζε “υσίᾳ, ὅτι νὼ χαταβάντε 
ἐς τὸ Νυμφῶν νᾶμά τε καὶ μουσεῖον ἠχούσαμεν λόγων, 

2 γράψει Β: γράφει Τ' ἰ νόμους τιϑεὶς ἀεἸονς ΒΟΠ] ΘΙ οΥτηδ  Π 6 Γ 
3 ράφων ἀδιανῖὲ Βδάμδπη | καὲ μεγάλην ΒΤ; μεγάλην Ἠεϊηδοτῇ 
6 δικαίων καὶ Β: δικαίων τε καὶ Τ 13 οὐδὲ --- ἐλ κϑιροίεν ἄ6]ονι: 
ὡς οἱ --- ἐλέχϑησαν ἀεϊενῖε ΑΞ: ὡς οἱ ΒΤ: ὅσοι ΘΟ] ΘΙ ΘΥΤΉΔΟΉΘΥ 
15 αὐτῶν Τ: αὐτῷ Β 18 μιόνοις (νΕ] ἐν τούτοις μόνοις) ἨΕΙΠΑΟΤΕ: 
ἐν μόνοις ΒΊ, λόγοις μόνοις ΔΑΠΙΠΟΚΕΘΙ πη Δ ηη ΡΓαδί. ΧΙ 18 τότε Β: 
ἡγούμενος] τότε Τ᾽ φοαὐτοῦ ΒῚ 412: ἐν αὑτῷ 50171|ρ51: ἐν αυτῷ Β, 
ἑαυτῷ Τ΄] ἐνῇ ὙὉ 22 ἄλλων ΒΤ: ἄλλοι Θποκον ΕΟττη ἀ6Υ ΡΙδἴοη, 
ΘΟΒτ θη 406 24 οὗτος δὲ ΒΤ: οὗτος δὴ ἩἨεϊπάογξ 30 νὼ Β: 
γῶ τ 31 ἐς ΤΙ: εἰς Β] τὸ Τ; τὸν Β | νᾶμα ἴ: νάμα Β, ναμα ΤΙ 
μουσεῖον ΓΤ: μουσιον (5160) Β 
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λόγους, χαὶ Ὁμήρῳ χαὶ εἴ τις ἄλλος αὐ ποίησιν ψιλὴν 1 ἢ 
ἐν δῇ συντέϑεικε, τρίτον δὲ Σόλωνι καὶ ὅστις ἐν πολι- 
τικοῖς λόγοις γόμους ὀνομάζων συγγράμματα ἐγραψεν᾽ εἶ 

᾽ 5 μὲν εἰδὼς ἢ τὸ ἁληϑὲς ἔχει συνέϑηκε ταῦτα, χαὶ ἔχων 
ς βοηϑεῖν εἰς ἔλεγχον ἱ ἰὼν περὶ ὧν ἔγραψεν, καὶ λέγων αὖ- 
ἷ τος δυνατὸς τὰ γεγραμμένα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὔ τι τῶνδε 
β ἐπωνυμίαν ἔχοντα δεῖ λέγεσθαι τὸν τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 
ἱ οἷς ξσπούδαχεν ἐχείνων. 
Ἶ 10 ΦΑΙ. Τίνας οὖν τὰς ἐπωνυμίας αὐτῷ νέμεις; 

ΣΩ. Τὸ μὲν σοφόν, ὦ Φαῖδρε, χαλεῖν ἔμοιγε μέγα 
εἶναι δοχεῖ χαὶ ϑεῷ μόνῳ πρέπειν" τὸ δὲ ἢ φιλόσοφον ἢ 
τοιοῦτόν τι μᾶλλόν τε ἂν αὐτῷ ἁρμόττοι χαὶ ἐμμελεστέ- 
ρως ἔχοι. 

15 ΦΑΙ. Καὶ οὐδέν 78 ἀποὺ τρόπου. 
Σε, Οὐκοῦν αὖ τὸν μὴ ἔχοντα τιμιώτερα ὧν συνέϑη- 

᾿ χεν ἢ ἔγραψεν. ἄνω κάτω στρέφων ἐν χρόνῳ, πρὸς ἀλληλα 
((π|ρ) χολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν, ἐν δίκῃ που ποιητὴν ἢ λόγων 
Ἶ συγγραφέα ἢ νομογράφον προσερεῖς; 

ΝΠ 20 ΦΑΙ, Τί μήν; 
᾽ ΣΩῷ. Ταῦτα τοίνυν τῷ ἑταίρῳ φράζε. 

ΦΑΙ. Τί δέ; σὺ πῶς ποιήσεις; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸν σὸν 
ἑταῖρον δεῖ παρελϑεῖν. 

ΣΩ, 7ίγα τοῦτον; 
ζ3 ’ Ψ 

ες ΦΑΙ. ᾿σοχράτη τὸν χαλόν᾽ ᾧ τί ἀπαγγελεῖς, ὦ Σά - 
; χρατες; τίνα αὐτὸν φήσομεν εἶναι; 
᾿ ΣΟ. Νέος ἔτι, ὠ Φαῖδρε, ᾿Ισοχράτης" ὃ μέντοι μαν- 

τεύομαι χατ᾿ αὐτοῦ, λέγειν ἐϑέλω. 

27 (Ιο. οἴδί. 13 8 41 Δἀοϊβϑοβθῃβ δὔδτη ππηο, ο Ῥμδεάγε, ᾿ϑοοζαΐαϑ εἽϑί, βεά 
αὐὰ ἀς ΠΟ δὐραγοῦ, ᾿αθεὲ ἄϊοεσα. Οὐά ἰδηάειῃ ἢ ̓παυτὲ 116. Μδίογε τη] 
ἸΏσἝη1Ο νιἀδίαῦ εϑ56 απ πὶ τι σαπὶ ΟΥ̓ΔΈΙΟΠΙΡιΙ5 ΓΤ γϑῖας σοτηραγείασ. Ῥγαείεγεα 
Δα νἱγέπξοτη τηδῖου ᾿πάο]αϑ ; τι τηϊ ΠΙΠη6 τηϊσι πὴ Πιξασττη ϑἱΐ, 51 οατη δεΐδία τῬσο- 
σεββοσιῖ, δαξ τῇ πος οὐδ μι τ σΈΠΕΥΕ σα ππης βιπάεξ ἐαπέιπη απδηΐαχτη ῬιΙΘΥΙ5, 
το] τατπ15 Ῥγαθϑίες οτηπῖριι5 41 πΠατΆτα ΟΥ̓ΔΈΙΟΠῈ5 διςρσεγιηξ; δι δὶ οοηίΐθηΐζιι5 
Ἠ15 ποη δπιευϊέ, αϊνιπο 4117610 ΔΠΙΠῚ τηοίτι τηϑῖογα σοποιριβοαΐῖ, [ποϑὲ ἘηΪπ 
Ὡδίμπτγα ῬΠΙΠΟΘΟΡΪα 1 Ὠτ]τι5 ΨΙΓΙ τηρηΐς απδοάδπῃ. 

᾿ 
Ψ 

1 ἐπέστελλον Β: ἐπελλον Τ, στε ἴῃ τηδᾶτρ. δἀά. ἴ, στ Ξῃρτα νϑῖ- 
ΘΌΠ τεσσ 4 λόγοις ΒΤ: οὐλλόγοι: το ἘΣ ΕΣ 5 ῇ Ἴ: 
ἢ Β | ἔχει Ροβί γῶ5. ΒΒ ὃ δεῖ ΒΤ: δεῖν ΟἸτη Ἡδιηαοτῇ ἐφ Β: ὑφ ἘΣ 
13 τοιοῦτόν τι Β: τι τοιοῦτον Τ| αὐτῷ Β: αὐτῷ καὶ Τ᾽ τό αὖ τὸν 
τ; αὐτὸ ΒΤ 18 ἐν δίκη Τ: δίκη Β, 564 οἴ, 2Ζόδα 275ς 2774 | που 
ποιητὴν Β: ποιητὴν Τ᾽ 21 ἑταίρῳ Τ: ἑτέρῳ Β 22 τέ δέ; σὺ πῶς 
ἨἩδΥτδΠη: τί δὲ σὺ πῶς ΑἸαΪπα, τί δὲ σύ; πῶς ϑίαΡΠδηι5 

οἱ ἐπτέστελλον λέγειν “Ζυσίᾳ τε χαὶ εἴ τις ἄλλος συντέϑησι ὑῶν 
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ΦΑΙ. Τὸ ποῖον δή; 
Σῷ. Ζοχεῖ μοι ἀμείνων ἢ χατὰ τοὺς περὶ “υσίαν εἶναι 

λόγους τὰ τῆς φύσεως, ἔτι τε ἤϑει γεννιχωτέρῳ κεχρᾶ- 
σϑαι᾿ ὥστε οὐδὲν ἂν γένοιτο ϑαυμαστὸν προϊούσης τῆς 
ἡλικίας, εἰ περὶ αὐτούς τε τοὺς λόγους, οἷς γῦν ἐπιχειρεῖ, 
πλέον ἢ ἢ παίδων διενέγκοι τῶν πώποτε ἁψαμένων λόγων, 
ἔτι τε εἶ αὐτῷ μὴ ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ μείζω τις αὐτὸν 
ἄγοι. ὁρμὴ ϑειοτέρα᾽ φύσει γάρ, ὦ φίλε, ἐ ἔνεστέ τις φιλο- 
σοφία τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ. ταῦτα δὴ οὖν ἐγὼ μὲν 
παρὰ τῶνδε τῶν ϑεῶν ὡς ἐμοῖς παιδικοῖς Ἰσοχράτει 
ἐξαγγέλλω, σὺ δ᾽ ἐχεῖνα ὡς σοῖς “υσίᾳ. 

ΦΑΙ. Ταῦτ᾽ ἔσται" ἀλλ᾽ ἴωμεν, ἐπειδὴ χαὶ τὸ πνῖγος 
ἠπιώτερον γέγονεν. 

Σῷ. Οὐχοῦν εὐξαμένω πρέπει τοῖσδε πορεύεσϑαι; 
ΦΑΙ. Τί μήν; 

Σῷ. Ὦ φίλε Πάν τε καὶ ἄλλοι ὅσοι τῇδε ϑεοί, δοῖτέ 
μοι ἘΣῪ γενέσϑαι τἄνδοϑεν" ἔξωϑεν δὲ ὅσα ἔχω, τοῖς 
ἐντὸς εἶναί μοι φίλια. πλούσιον δὲ νομίζοιμε τὸν σοφόν" 
τὸ δὲ χρυσοῦ πλῆϑος εἴη μοι ὅσον μήτε φέρειν μήτε 
ἄγειν δύναιτο ἄλλος 1 ἢ ὃ σώφρων. - Ἔτ᾽ ἄλλου του δεό- 
μεϑα, ὦ Φαῖδρε; ἐμοὶ μὲν γὰρ μετρίως ηὗχται. 

ΦΑΙ. Καὶ ἐμοὶ ταῦτα συνεύχου" χοινὰ γὰρ τὰ τῶν 
φίλων. 

ΣΩῷ. Ἰωμεν. 

τό ὦ φίλε πάν Μεπαμάτσ. περὶ ἐπιδεικτικῶν ΤΧ (ΙΧ τς ὟὟΑΙΖ ΠῚ 5343 
ΘΡεηρε]) τό ὦ --- τϑ σοφόν ΟΙεπιεης ΑἸδχ, βίγοπι. ΠῚ 22 (ΑΙ 158 Τιπάοσε) οἴ. 
Ψο7(111 γ6) 

3 ἔτει τε Β: ὡς δὲ Τ 4 τῆς ἡλικίας Τὶ ἐσηλικίας Β Ἐ τοὺς] 
λόγους᾽ Τ: λόγου Β 6 πλέον ἢ ἡ ὐύδιοχο ΒΤ: πλέον ἢ παίδων ἁπάν- 
των τῶν ἄλλων ΒΕΥΡΤΉΔΠΗ δα εἷος. Ἡδπβίοσμβι εἰ Νιΐδτη Ἀππη- 
Καη. 311 7 ἔτι τε Τ: εἴτε Β, ργοθανῖξ σὰὰπὶ Βρεηρε ο ἈΟΠάΕ, αυοά 
βὶ βεύνανεσίβ, εἴ τε βου επάπτη, αἵ οἴ λυ κὴ ψδῃΙεη ΖΘ ἴβοΒγ. τ 
ὀβίαυυσ. Ογτηη. ΧΧΗῚΙ (1872) 514 Ϊ ἀποχρησαι Β, ἀποχοῆσαι Ἴ, ΠΟΥΥ. ἴ 
Ι ἐπὲ μείζω δὲ τις αὐτὸν ΔΡΟΞΥΆΡΒΔ: ἐπεμειξών 8 τις αυτῷ Β, ἐπὶ 
μείζων (μεῖζον 1) δέ τις αὐτὸν Τ', ἐπὶ μείζω δή τις αὐτὸν ὕεθεῦνες 
ὕπεθγβασπυηρθη 250, ἐπὶ “εέζῶ αὐτὸν ὙΠοΟΙΊΡΒΟοα ὃ ὁρμὴ ϑειο- 
τέρα Τ: ὁρμῇ ϑειοτέρᾳ Β 10 Ἰσοκράτει οἱ “υσίᾳ ἄεϊενῖς ΝΑΡΟΥ 
Οὔ 5. οὐἶΐ. 19 127 πνυγος σ᾽ 14 εὖ ξαμένω Βεκκοῖ: εὐξαμένῳ ΒΤ 
18 φιλια Β: φίλα Τ 

10 
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ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ.: 

1) Ιῃ πος ἀϊα]ορΡῸ 5εηρεῦ δϑί υἱὸς 'π ΒΤ, 2) εἴ βειηροῦ νῦν δὴ, 
1 σοηίγασγιασῃ δαἀποίαϊςζυαμπῃ {πουϊί. 8) Αςςδπηίιμβ, βρι τ ι15, σΙρα 6156 05 
δἴαιιθ οἴαϑθοβ ΟΠΊ558 ΤατῸ ἰδηίυτη δηοίαδν!; ἸΠΡΥΙΠῚΪ5 τσ α]5, Ρτδε- 
Ροβίοποϑ οατθηΐ δοσδηΐα. 4) ϑογιρίσγαση 5016 ΠΠ6Πὶ ὅτ᾽ ἂν νε] ὅτ᾽ ἂν να] 
ὅτ᾽ ἂν, 4ια6 εἰΐδτη ἴῃ ὁπόταν, ἐπειδὰν 5ἸΓΉ]]1Ὀ 115 να 15 γερουσίαν, ὁστισοῦν 
νεὶ ὁστισοῦν, μὴδὲ, μηδὲμίαν, οὐκοῦν τοι 5᾽ρ τ βοαπάδη ραίαν!. 

φαῖδρος ἢ ἢ περὶ καλοῦ" ἠϑικός Β, 
ἠϑικός ϑουῖρϑίϑϑε νϊἀδίασγ Ὁ, οἴ. 
Νον. (μη. Ρ. 112 εἴ 113; φαῖ- 
ϑρος ἢ περὶ καλοῦ Ὑ, εἴ. ΡΙαΐο- 
οοάθχ 2. Ῥϑίβοπδβ 6406 ἰὴ Β 
ραὰς. ἴῃ Τ' ἀἰβηρυπηΐαγ. 

1, 6 φησὶ Β 127 ΒΤ] δηλον ὅτε Τ' 
13 εἰστία Β, 564 Ξ5Ξυρία εἕ τ85. 
20 προσήκουσα ἽΝ 

2,1 Ὁ Ὑεγραρ ΒΤ: γέγραφε Ὁ 6 ὅσ᾽ 
Β: δσατ' τὸ μεγαραδὲ Β, μιεγά- 
ραδὲ Ὁ 13 συνέϑηκεν ΒΤ: συνε- 
ϑηκε Ὁ ἸῸ ΠΡ 7 Β 18 ΒΌΡΓΑ 
ἔστι ΤΏΔΉΤ5 ΤΕ  1551Π|8 Βουρϑιΐ 
ἐκ νε] οὐκ 'ἴη  Β 20 ἐκέλευέν οἱ 
ΒΤ 24 ἤιει ΒΤ 33 ἐστιν Β,, σοπι- 
Ρεμάϊαμι Τ᾿ 

ΞΖ ἁμῶς Β: ἁμὼς ΤῸ 7 μή. ἐν Β, 
μή, ἐν ἴῃ τηρ΄. τῇ. γβοθη 5ϑἰπγα ΒΡ 
14 δείκνυε ΒΤ 18 ἰλισσὸν ΒΤ 
21 ἀεὶ Ὁ: αἰεί ΒΤ 23 τῆνδε Τ' 
27 ἐστὶν ΓΤ: ἐστὸν Β 28 κατακλι- 
ϑῆναι ΒῚΓ 30 μιέντοί Β] ποϑεν Β 
31 ἐλισσοῦ ΤῸ: ἵλισου Β [ ὦρ. Ὁ: 
ὡρ. (5:9) Β, αὐτο. Τ᾽ 34 ἀρ Β, ἀρ᾽ 
ΤΙ γοῦὺνΤ' 36 παραυτά Β, φοῖτ. Ὁ 

4, 2 καί που ΒΤ Ϊ τις ([Ἔνϑτδ) Τ 
20 αὐτῷ Ὁ: αυτῷ Β 22 τοδὲ Β 
26 αυτῶν ̓ (510) Β΄] ἀλλὰτ᾽ 27 εἴτέ 
ἘΠῚ 2ο  Β 

ἢ 2 ψιάλα Τ.3ὴι ἄγνου Β; τοῖσι Ὁ 
2 ὥστέ Τ᾽ τ2 ἡρέμα Β, ἡρέμαι Τ 
17 ἄστεος ΒΤ 20 συγγίνωσκέ Β 
23 εὑρηκέναι ΒΤ 24 ϑαλλὸν {: 
ϑάλλον Ἔ δ28 δὲ Β 

θ, » ὧν σοῦ Β 13 ἐρῶσιν Ὁ: ἐρωσιν 
Β 14 τοῦτό ΒΤ ἐστιν Β, σοχη- 

ΡΘπαϊαπη Τ, ἐστε Ὁ 17 σπεριηρη- 
μένων Β Ττ2}}} ἢ Ὁ: ἀλλὴ Β, ἀλλή 
Τ᾽ 20 μάλιστα ΒΤ φασὲν Πὰς φασὶ 
Τ΄ 26 ἐστε Β 29 ὁμολογοῦσι Β 
31 εὐ Ὁ: εὐ Β 

, 2 σαὐτῷ Τ᾽ 8 αὐτοὺς Ὁ: αὑτοὺς 
Β΄] ἐπαρϑῆναι Τ, ἐπαρϑῆναί ἰ 
ΙΟ αὑυτοῖς Β τῷ αὐτοὺς Β (εἰ 28) 
24 φοβοιο Β, σού. Ὁ 27 ἀποτρέ- 
πσουσι Τ᾽ 28 κεκτημένους ΒΤ 
20 ἀλλό ΒΤ 

8, 1 καϑιστασιν Β, σοΥτ. Ὁ 
εὺ Β]! πάϑωσι Β 
28 ἐμαύτοῦ Τ' 

9, 1 σοὶ Β 9 εὐποιεῖν Β το ασὍτοῖς 
(515) Β 13 ἀγαπήσουσι Τ' τό ἀλλὰ 
Β 20 ἀλλὰ Τ 26 οἵ Ὁ: οἱ Β 

10, 1 ἂν ροβί οὖν ἀφο] η τ ἘΠ] εροιο 
(οἰο) Β|άπασινΒ, ἅπασι Τὶ 2 ἐρῶσι 

23 ἅπαντας Β 6 ὠφελίαν ΤΣ 
ὠφέλειαν Β 15 γάρ σε ΒΤ τό εἰ- 
στόμην Ἵ 20 εἶπε (516) Β 22 αὐτοῦ 
(519) Β 

11,3 οὐδενίας Τ: οὐδενείας ΒΚ γαυτῷ 
ἴδιο) Β 14 ποτε Β΄ αλλα τ: ἀλλα 
Τ τόοὐκἔτι ΒΤ 2ο που Β 22η Β 
25 πλῆρεὸ πῶς Τ᾽ 27 αυτῶν Β 

12,4 καὶ σοὺ Β τττιναΒ 13 γ᾽ οὖν 
Τ 23 κυψελίδων Β 26 ἐρεσχηλων 
Β, ἐρεσχηλῶν Τ, ἐρεσχελῶν 1 

15,1 κωμῳδῶν (51 .ὺ)Β 4 σωκράτην 
ΒΤ 8 ἰσχυρότερος Βιί: ἐσχυρώτε- 
009 Τ Ι δὲ Τ' 9 ξύνες ΒΡ το αὺ- 

τῶν (515) Β τό οὐκ Β τῇ ἡ (5]ς) 
Β, ἡ Τ 19 αυτῆς (510) Β μηδέ- 
ποτε Β 21 βαβαῖ Τ 24 ὁμώμοκας 

τ4 εὐ Ὁ: 
27 ὠφέλειαν ΒΤ 



{0 ἈΡΡΕΝΌΙΧ, 

ΒΤ, σοτγ. ὁ 25 οἷος Β 28 περι Β|2ῦ, 2 εὕρετοΒΤ το ἐκείνω Β 2οώφε- 
290 ἵνα Τ 

14, 5 λαβεσϑε (51) Β 
6 ην (510) Β 8 αἰμύλος ΒΤ οτοῦτο 
Β 11 ᾧδε Β 19 ἐπειδὴ σοὶ 1: 
ἐπειδή σοι Τ᾽ 20 οἷον Τ] ἐστι Β, 
ἐστιν Τὸ 23 ὠφελίαν Τ: ὠφέλειαν Β 
24 τίς Τ 

10,1 τίνε Β τῆ (516) Β [αυτῆς (516) 
Β ιτιτοὐτέτινα ΒΤ τ3 οὔτετί 
ἐπ᾿ ἀξίαν Β τῇ κεκτημένον ΒΤ 
18 ταλλα Β, τἄλλα Τ᾽ τὸ αἰεὶ ΒΤ 

10,4 τέ σοι ΒΤ γεύροια Τ' τιοὐκἔτι 
ΒΤ τό ἑἱτέον Β τὸ ὠφελία Τ᾽: ὠφέ- 
λεια Β 25 αἰεὶ ΒΤ 

11, 2 παραὐτίχα Τ΄ 8 είργειν ΒΤ 
15 πρὸ αγαϑου Β τό διῴκειν Τ 
22 περαιτέρῳ Β 24 ἱέναι Βὶ 27 ὦφε- 
λίαν Τ: ὠφέλειαν Β 29 ἐπιτρο- 
σεια ΒΒ 30 μάλιστά Β 

18, 7 κεκτημένον ΒΤ 12 ἀλλὰ τίς 
Β τῷ ἕταιραν (51:0) Β 2Ζο Ὀ:ηΒ 
2τ ἐπὲ Τ΄ 27 ἐκείνω Β΄ 28. αἰεὶ 
ΒΤ Ὲ 

19, 4 ἐστιν Β, σομηροηαματη Τὸ αὶ αἰεὶ 
ΒΤ τούὑπομιμνήσκων ΒΤ 20 αυτῷ 
(5:0) Β ι ὑπὸ Τ 23 ὁρκωμόσια 
Τ 24 ἐσχηκῶς Β 25 ὅμοιός ΒΤ 
27 ἵεται Β 

20, 2 ἐπιϑεάζων Τ: ἐπιϑειάζων Β 
9 οὔτέ ἐστιν οὔτέ ΒΤ ] ποτε ΒΤ 
τοξυν».Τ 13ὥςὈ: ὡς ΒΤ τς οὐκέτ᾽ 
ΤΊπεραι Β, πέραι Τ᾽ τι ἤσϑου Β 
22 οὐκ ἔτε ΒΤ 23 ἀρ Β, ἀρ Τ' 
29 καὶ ἐγὼ 30 τέ Β 

2], 2 Τὸ υϑεῖος ΤΊ γε Β 6 ἀτεχνως 
Β 8 γε ΒΊ, 564 5ιρζΓ4 νϑΊϑυτη 
ΤΆ5. ἴῃ Τ [ τῷ ΒΤ ο σμιμίαν ΒΤ 
14 ὠγαϑὲ ΒΥ τό αἰεὶ ΒΤ 18 ὡς 
Β 22 μαντικὸν ΒῚ᾽ 23 πως Β, 
5εα βυρία νϑύβϑυτη τὰ5. 24 ἀμ- 
σλακῶν Τ ᾿ 25 δὲ Β 26 δὴ (519) Β 

22, 7 λέγεται Β 8 οὐδὲ Β τὸ οὖν ἐστι 
ΒΤ 12 αὐυτοῦ (515) Β 14 ἀστεια 
(53:0. Β τῷ ὥς τὸ ΒΤ τό αυτοῖς 
(516) Β | καϑήρασϑαι Τ΄ τῇ ἐστιν 
Β, ἔστε Τ᾽ 31 ἔστιν Β, σοτηρθη- 
ἀϊση Τ᾽ 33 ὠγαϑὲ ΒΤ 34 εἰρη- 
σϑον Β, εἰρῆσϑον Τ, εἴρησϑον 1 

28, 1 πρᾶος ΒΤ 24 παρὰ σοὶ ΒΤΙ 
αἰεὶ ΒΤ 29 ἱμεραίου Τ  ᾧδε ΒῚ 
ετυμος (Ξ1]σ) Τὸ 30 ἐραστου (510) Τ' 

24,3 ἱερειαι Β 5 7 6 σιβύλλαν Β 

ὃ τὸ δὲ Τ᾽ 14 ταῦ Β 24 ποϑὲεν Β 

4 αὐτοῦ Β|206,2 δὲ Β 
λίᾳ Τ: ὠφελείᾳ Β 26 ἥδε τ: ἧδε Τ 

8 ἐκ τοῦ Β (εἴ τηοχὶὴ 
14 πάντα Τ 

21, 4 αυτοῦ (510) Β 5 ἐστιν Β 6 αλλό 
ΒΤ το ᾧδε ΒΤῚ 17 καὶ ἀγαϑὸς 
ΒΤ τὸ ϑνητόν Τ 25 τινος Β 

28,2 ἀϑάνατον» Β 3 αἰεὶ ΒΤ (εἴ 22) 
29, 2 δαῖτά ΤΊ ἑῶσιν Β 3 ἁψίδα Β 

Ι προσάναντες ΒῚ τ2 τῆδε ΒΤ 
13οὔτέ ΒΤ [ποτ᾿ Τ: ποτε Β[ ᾧδεΒ 

90, 7 οὐδὴ Τ|έστιν Β] ποῦ Βἰ[ἕτερα Β 
(εΐ 21) 9 ταλλα Β, τἄλλα ΤΊ ὡς 
αὕτως Τ τ4εἰϊἰκασμένη ΒΤ τῷ ὑπε- 
ρῆρεν Τ᾽ 1τῇὴ ἤρεν Τ΄ 18 δὲ Τ' 
20 ὑποβουχίαι Τ 27 ἐστιν ΒΤ 

91, τ κατίδη Β 4 ἐπισπεσϑαι (516) Τ' 
6 πτερορρυήση Β ἃ γένεσει ΤΊ] 
ἰδουσαν Β τὸ τινος Τ΄ τῷ μίμη- 
σιν Β | τί Β 17 ἐνάτῃ ἴ: ἐννάτῃ 
ΒΤ 20 ετῶν (510) Β 23 ελωνται 
(519) Β 28 τοῦ οὐνου Τ᾽ 30 κλή- 
ρωσίν Ὀ: κληρῶσίν Β 

82,3 ἡ Β 6 ἐστιν Β. 8 εἶναι φαμὲν 
ΒΤ το αἰεί ΒΤ (εἴ 12) | ἐστιν Β: 
ἐστι Τ᾽ 1τ8 τηδὲ Β το ἀναμιμνη- 
σκόμενος ΒῚ 20 ἀνάπτεσϑαι ΒΤ 
27 ἀναμιμινήσκεσϑαι Τ᾽ 29 αἱ ΒΤ 

89, 5 ἐστι Β | ἀγνοοῦσι Β 8 τῆδε Β 
9 αὐτῶν (510) Β τὸ τότε Τ᾽ 13 εἴ- 
δον Β 22 δεῦρο Β[ τε 28 ταλλα 
Β, τἄλλα Τ᾽ 29 μοέραν Β] ὥστε Β 

94, κ οὐδὲ Τ᾽ 8 εὖὺὐΒ ο ἔφριξεΒ΄Ι 
αὑτὸν (51) Β 12 δὲ Τ΄ τό ἐκφυ- 
σιν Β 22 -γένεται ἦν σοὺ ἢ 
27 δέοντα Τ᾽ 28 λωφὰ Β 

δῦ, 2 ἀποκλείει ΒΤ 3 ἀποκεκλημένη 
ΒΤ 20 ἐγγυτάτῳ ΒΤ 21 εὕρηκε 

ΒΤ 241 Β ζ25 τινες ΒΥ 27 ᾧδε 
Β 32 ἔξεστι Β 

86,2 ὁπαδῶν Β, σοΥἵ. Ὁ 4 ἄρεως Β 
[ϑεραπευται Β καὶ ἁλῶσι Β 6 ἕτοι- 
μοι ΒΤ |[ αυτούς (515) Β 17 αὐτὸν 
(5]Ϊ 5) Β 18 τοιο[υτος 19 τότε 
ἐπ͵ιχειρήσαντες 21[μετέρ]χονται, 
1ἸΠο] 584 ἔογαγηϊηθ δχἤϑιβία, οἴ. 
ΠΟΥ͂. ΠΟΙΊΓΠ. Ρ.117 23 ἠναγκᾶσϑαι 
Β 25: καϑόσον ΒΤ 

81, 6 οὕτως Τ᾽ τ4 τῶν δὲ Β 
τις ΒΤ 

88,1 ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ΞΌΡΡΙ6- 
νὶΐ ΤΔη1|5 ΓΟΟΘη5 ἴῃ Β, ἴῃ ἰαχία 
νεῦρα ραυὶ]ατη οὈβοιγαΐα συηΐ 
2 μετὰ κέντρων ΒΌΡΡΙΘνΙ ΥΘΟ6Π5 

τ δέ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ, {{| 

Ῥ, ἴῃ ἰαχία Ὄχϑίδηϊ. δάπιις με --- 41, τ ἄλλοτε Β: ἀλλ ὅ ὅτε δὴ ΤΈ (δὶς 
ρων 34 τὸ ἐρωτικὸν ὄμμα 50}- 

ῬΙανι τθοθῃβ5 Ἢ; ἴῃ. Ἰοχία τ᾿ - α 
4 γαργαλισμοῦ τε καὶ πόϑου 580- 
ΡΙενις Τθοθη5 Ὁ, ἴῃ ἰδχία ΣΕ 
- καὶ πόϑου καὶ ὑποπλησϑὴ Β 
τῷ ἡνιόχῳ 5ΒΌΡΡΙΘν ΙΕ γθοθῃβ Ὁ, ἴἢ 

᾿ τοχέα Ῥδυμα]ατη οὈϑουγαία [ αἰεὶ 
ΒΤ τι καταρχὰς Β 15 τεγένοντο 
Β 18 αὐτὴν (58:0. Β 21 ὥστε Τ' 
22 μάλα Τ᾽ 29 συνεχώρησε Β 

99, τ εἰς αὐϑις Τ᾽ 2 ἀναμιμνήσκων 
ΒΊ ο σπάσας ἴῃ ἰδχία ΟὈϑουΓ8- 
τὰ, ΒΌΡΡΙ αν τοσθὴβ Ὁ 1Ο τὰς 
γνάϑους καϑήμαξεν ΒΌΡΡΙεΕν! τα- 
65 Ὁ, ἴῃ ἰδχία τὰς γνα --- καϑή- 
μαξεν τι ἐρείσας ὀδύναις ΒΌΡΡΙ6- 
Υἱῖ γθοθη5 Ὁ, δχίδηϊ ἴῃ ἑδχίι ἐ --- 
ὀδύναις 12 πάσχων ὁ πονηρός 
Ξ Π Ιδν ΤΌΘ ηθ5᾽ Ὁ." δχίδηϊ - ἸΏ 
ἰοχίι πάσχων --- ς 13 τοῦ ἡνιό- 
χου ΒΌΡΡΙΘν!Ι τϑοθηβ Ὁ, τοῦ ἡνιό- 
χου Θχίδηΐξ 1ῃ ἰδχίι, σαδα ψὲ οὔ- 
βουγαίΐατη 18 ἀλλὰ Τ 24 εἴμαρται 
Β 27 διαϊσϑανόμενον Τ 28 μοι- 
ραν (510) Β 

40, 3 ἵμερον Β 4 ὠνόμασε Β 6 αλ- 
λομένη Β, αλλομένη Τ᾽ τὸ ὥρμησε 
ἸΡΝ Ὁ παραπλη ([ογδτηθη), 
564 σ 5ιρτα νϑύϑβιη ΒΒ 20 ον 
κατακεισ δ δὴ Β΄ 22ῖσ. 
μήσει ΒΒ 25 σπαργων Β 

ΑἾκι Ὺ» συναγαγόντε Τὸ τῷ διαπρα- 
ξάμενω Τ' το δεδωκέναί Τ᾽ 21ποτε 

“4... 

ΟΣ) 

Β 24 ἐστιν Β, ἔστιν Τ' 
42, 7 αὐτὴ Β 10 τισι Τ'΄ 12 πηρώ- 

ὴΞ Β'. 25 Πτον (515) Β 30 γε- 
λοῖον ΒΤ 1 γ 

2 αυτῷ 
20 ἔδοξέ Β] που 
24 ἢ σοὶ Β, ἡ σοὶ 

48,1 αὐτὸν (οἷο Βιοὕτο Β 
ζβἰο) Β τῷ οἷαν Β 
ἘΠῚ 721: εἶπε 
ΤΊαλλό ΒΤ 

44, τι ἀρ᾽ Β, ἀρ Τ᾽ 12 αυτός (510) Β 
Ἰαυτὸν (βἰο) Β τζταῦτα 1": ταυτα 
Β τό τιναΒΊ τϑούκουν Β,οὐκοῦν 
Τ 24 ἀλλὰ Β 27 δεόμεϑα Β 

40, 2 ἄλλη Β, ἀλλή Τ᾽ 4 ἠσϑῆναι Β 
ἘΣ ΒΒ τι καταγελῶ κ εν Β 
12 ἀνδράποδα Τ᾿ ὃ ἅττα Β:ἀτταῖτ 
14 σφὰς ΒΤ 20 ὡς ΒΤ 22 τινες 
Β 24 αυτούς (515) Β 28 ταυτα Β 
[τενα Β 29 αὐτῶν (510) Βὶ 31:τῇδε Β 

460, 13 ἄρ᾽ Β; ἀρ Τ 14 τὸ ἀληϑὲς Β, 
τ ̓ ἀληϑὲς Τ 18 δόξαντα Τ᾽ 26 ἘΠῚ ῦ8, 3 τοδὲ Β| ἔοικε Β 
Β 28 εἰ Β 32 γελοῖον Τ 

[[48, 1 οἱ γ᾽ Β, οἵ γε 

1δ5,. ἢ Τ 

ἰεροπάυπι) ἡ ἄρ᾽ Β, ἀρ Τ΄ ττοῶς 
αὕτως ΤΊ πείϑη ΠΙᾺ 12 πείση Β 
15 ἔσπειρε Β 17 ἀρ Β, ἀρ Τ' 
21 οὕτω Β 

ΘΕ Ὁ ΦΎΣΙ 
4 τοῦδε 5 ἐστιν Β, ἐστὲν Τ' τὸ φι- 
λοσοφήση Β 14 ἄρ ̓Β 18 ἡ Τ 20 οὐ 
ΒΤ 21 μὲν πῶς Β 26 τῶνδε Β 
28 νέστορα Β | ϑρασύμαχον Β 
29 ὁδυσσέα ἢ 

49,3. ἡ Τ᾽ ὃ αὑτοῖς (510) Β, το τὸ Τ' 
12 αὖ τὰ ναντία Β 15 ὁμοία ΒΤ 
19 δικαστήρια ἘΠ] τ Β [ ἐστὲν Τ 
21 τίς Β[ εἴσεέρ ἐστιν ΒῚ 22τε8Β 
32 αυτὸν Β, ΘΟΥΤ. Ὀ 

ὅ0, 4 ἡ ἢ Β τι γοῦν Τ]| οὕτω ΒΤ τξ ὅ 
ἐστιν ΒΤ 18 γελοίαν Β, γελοῖάν 
ἘΠῚ τέλια ΤΠ 22 τὰ 5 1.24. πῶ 5. Ὁ 
26 καί μιην Β 27 ἔχοντε Β 3τειεν 
(5: Βτ τὶ φῆς ΒῈῪ 

Ὁ], φ'σου ἘΠ 7 8Β 9 ἀρ Β, ἀρ Τ' 
14 ὄνομα Τ] ἄρ᾿ Β τ ἀμφισβη- 
τοῦμεν Β, 564 ητοῦ ἰογδτηϊη8 
ΘχΠμδιιβία, ϑη τον ΒΌΡΡΙαν! τα θ 5 
Ὁ 29 γοῦν Τ 

[1 ὅσω Β 18 σοι Β 
25 μεταμελείων Β 27ῆἢ ΒῊ 70 Ὁ 

ὃ, 3 ταλλα Β, ταλλα Ὁ | οὐ αὐ 5ς15- 
511} ΞαρρΙενὶς ΤΟ Β5. 4] 
εἰρημένον) ρη ΔΌΞΟΙ ΞΕ. ΒΌΡΡΙΕ6- 
νἱῖ γεοθηθ "Ὁ 877 Β τ2 φᾶναι Β 
1 75.  Ζοιφρυχὲνι ΚῈ 20 τεϑήλη 
Β. 28 αὑτοῦ (510) Β| τῃδὲ Β 30 ἀγ- 
γελεω Τ' 31 αὐτοῦ (δἰ) Β1-: ὕστα- 
τον Β 32 ἐγῶμαι Β,  ἐγῴμαι 

04, 6 αυτοῖς (51) Β 9 δ᾽ Τ᾽ 13 ἔστιν 
Β, σοιηραπάμιῃ Τ' 

0, 4 αὐτοιν (5]ς) Β | δύναιτο τίς Β. 
9 αἰεὶ ΒΤ το ἐστιν ΒΤ 13τὼ|8Β 
τ6' ἀλλὰ Τ΄ τϑιδισλα Πν Θοεῖς ἃ 
26 ἐπηνεσεν Β 

0, 3 συναγωγὼν ΤΊ] ἵνα Β 4 τὲ Τ 
ΠΣ 5 κατόπισϑεν ΒΤ ἃὃ οἶδε 
Β τοῦ μεν Β 18 φῇς ΒΤ που 
τί ΒΤ 23 βυβλίοις Β 

δ 1,4 εὔηνον ΒἘ: εὔηνόν Τ' υ εὗρεν ΒΤ 
Ἰπαρ' ἐπαίνους Β[οὐ Τ᾽ ο ποιοῦσι 
Τ τι ἀνεῦρον ΒΤ 13 εὑρηκέναι 
ΒΤ 1τ7 αυτῷ (51) Β 19 αὖ (510) 
ΒΊ μουσεια Β᾽ 24 ἄττα Βὶ ἀττα Τ᾽ 
2ς ὀρϑοεπεια Β, ὀρϑοΐπεια ἡ 
27 τέχνη ΠΣ 

4 τινες Β 
12 τίνα Β τό ἰδὲ Β, ἴδε Τ΄ τ δεί- 



ὃ 

κνυε ΒΤ 21 ἅττα ΒΤ 27 ἔρε- 
σθαι Τ' 

9,2 βυβλίου Β 5 τίς ΒΤ τὶ ἄλλό 
Β 1τὃ πραότερον ΒΊ' 26 φαίῃ Β 
7 ἀκούμεν ος Β, ἀκούμενος Τ 

600, 7 νῶϊν ΒΤ ἐπε λήδηι Β, σοτῖ. Ὁ 
το ἐστιν Β, ἐστὲν Τ΄ 12 εὑρηκέναι 
ΒΤ ἘΔ τοῦ ΔῈ 25 ταλλαΒ, τἄλλα τ' 

61,4 ἐντεῦϑεν Β α ποϑὲν Β τὸ πει- 
ϑὼω Β, σοΥτ.Ὁ 20 βούλη Β 24 ἀσκλη- 
πεναδοον» (ϑ:ς) Β 

62, κα ἀο᾽ Β, ἀρ᾽ ΤΊ ᾧδε Β 13 ὑπό 
του Τὸ τῷ γοῦν Β 1τ8 τῳ τίς ΤΊ 
τέχνη Τὶ 26 διδῳ (5:6) Ῥ.. 2. ὅμοιον 
ΒΤ 28. γὰρ φαμιὲν ΒΤ 81: υὑπό 
ΦΘΕΕ7...2 πέφυκε Β 

609, 6 κάλλιστά ΤΊ γ᾽ οὖν Τ᾽ 8 ποτε 
Β  οὐτέ ΒΤ το εἰσι Τ'΄ τό κα- 
ϑόσον ΒΤ 23 ἐστιν Β, ἐστὲν Τ' 

ἈἌΡΡΕΝΌΙΧ. 

12 άρα Β, ἄρα Τὶ 13 τέΒ 14 φῆς 
ΒΤ τότινα Τὸ 18 ϑευϑ Β, ϑεῦϑ' 
Τ (εἴ. 24.6.28} 5328 ὠφελίαν Ἔ: 
ὠφέλειαν Β 28 ϑάμουν (510) Β 

68, : ϑευϑ' Β, ϑεῦϑ' Τ (εἰ 3 2. εὑ- 
δέϑη ΒΤ 4 μοιραν (510) Β 5 ὠφε- 
λέας Τ: ὠφελείας Β 6 τοῦ ναν- 
τιόν Τ᾽ τὸ ἀναμιμνησκόμενος ΒΤ 
14 ξυνεῖναι ΒΤ 22 σοι Β 26 ἡπερ 
(58:5) Β 30 ἄαμωνος Β|] τέ Τ' 

69,5 ὅμοιον ΒΤῚ ξῳγραφίᾳ Τ 4εστηκε 
Β, ἔστηκε Τ΄ τί Τ (εἴ 6). 77 αἐεί 
ΒΤ (εἴ 11) τό ὅσω Β 2877 
29 ποιοι (515) Β 30 σπειρας Β, 
ΠΟΥ. Ὁ 

10,1 σπουδὴ Β 2 ῃ (510) Β |; ποιοι 
[5ἰς) Β τὸ γεΒ ι1ξ αὑτοὺς (510) 
Β τ6 παιδιαις (515) Β 19 παιδεαν 
(δος) Β 23 αὐτὰ (51ς) Β 

24 τοιοῖδε Τ (εἰ 25) 25 τῆνδε Τ΄ 1], 3 αἰεὶ ΒΤ 12 μή" Β 14 ἔδοξε Β 
27 ὄντά Β 

04, τὴ Β 2 ἐστι Τ 4 τοῦσδε ΤΊ 
ᾧδε Β΄] δὲ Τ᾽ κα ποτὲ Β 9 ἐστιν 
ΤΊ ἀλλότι Β 13 ἦ Β|] πῶς ΒΤ 
18 τιξ Τ΄ 20 τραχειαν (5ϊς) ΒΙ 
λειαν ΒΒ 22 ἀναμεμνησκόμενος Β 
26 ταῦτα Β] τινῶν Τὸ ἐ 28 γ οὖν Β 

65, τῷ ἀνεμνήσθην Β 23 ἔοικε Β 
56 μηδ᾽ ἕτερον Ὁ 27 φᾶναι Β 
28 στην Β 29 ἐκείνω Τ᾽ 30 τοιῶδε 
Β[κακην (510) Β 32 παραδῴη ΒΤ 
 ταλλα Β, τἄλλα ΤΊ ἅττα ΒΤ 
33 ἐστιν Β, ἐστὲν Τ' 

606, τι ἀλλό ΒΤ 15 ποτὲ Β 
ϑόσον ΒΤ 3: τῷ Β 

Οἵ, 8 ὅπη Β τι ἄάκοην Β, ἀκοὴν Τ 

16 κα- 

τ8 ἐπιστηϑὴ Β τθταυταΒ ζοτεϑηε 
ΒΙ[ποικίλη ΒΤ 22 ἁπλῆ Β[ καϑόσον 
ΒΤ 23 οὔτέ τι ΒΤ (εἴ 24) 26 πῶς 
Β...29 ἄρα Ἐ51Ὶ 

12, 3 αυτῷ (516) Β καὶ εἴτέ ΤΊ τις ΒΤ 
Ἶ φησὶν ΒΤ τι παιδιαν (510) Β 
14 πειϑους (5].) Β 21 ευρεϑεὶς Β 
Ι ἐνῇ Β, ἐνὴ ἘΣ ὉΤ 

18,3 ὡδῇ Τ τ2 τοδὲ Β 13 μᾶλλον 
Β τς ἀπο, ἅπο (Ὁ Τ' τό οὐκουν 
Β 18 κολλῶν Β 25 τ Β 

{4,3 κεκράσϑαι Τ, σοΥ. ἐ 7 αὐτῷ 
Β 8 ἔνεστι Β 1τ2 ταῦτα Τ|] ἀλλὰ Τ 
13 ἡπιώτερον ΒῚ τ6 δοίητε ΒΤ 
17 καλῶι Β, 564 εἐ ἴῃ ἴὰ5. 20 ἔτε 
ΤΙ|τοῦΒ 



ΟΝ ΌΛΔΓΕΣΙ. ΟΕ ΕΤΟΕΝΊΆΑ. 

Ῥ- 2, 25 δἀποίδί!ο 510 Ἰοςο τηοίδ ροϑβί 23 δ δηΐβ 27 ροηθηάδ εϑβί 

ΠῚ 2. ποηοῖ- Ἰ6σο,,τὸς ΤΡ Ῥτὸ ,,τὲβ Τα 

Ῥ- 10, 1: 4ε] ἂν ροβί οὖν 
Ῥ.- 18 δάάδ ἴῃ ἰθϑΕ ΠΊ 0115 δηΐβ., Τπθοάογοί." (Ἰθηθη5 ΑἸδχ. βίσομι Ν᾽ 

93 (1 73 Ὀ:πάοτί) 
Ῥ. 18, 28 δαποί. Ιερε ,»οαἰεὲ διδοὺς ΒΤ ““ ῥγο ,,ἀεὲ διδοὺς ΒΤ “ 
Ῥ. 21,24 δαάδ: ,,ἀμβλακὼν Β: ἀμπλακῶν Τ““ 

Ῥ- 29 ἴῃ ἰδϑι ΠΊΟΠ115 5ΟΥΡ6: 13 τολμητέον --- 1 κυβερνήτῃ μόνῳ ϑεῷ 
ϑιεατή (]εΙη6η5 ΑἸΕχ. βίγομῃ. Ν' τό (11 12 Ὀιηαου) 

Π: 16. 27 δβαποί. Ιεσα ..κὰν ΒΤ “ γχγο,,»κἂαν ΒΤ“ 
Ῥ. 39 δἄάε πος ἰδϑεϊτηοηΐϊππι: 24 οὐ --- 25 εἶναι (]εΙη6η5. ΑἸΘχ. βίγοπι. 

πον {Π| 75 19: Π6 0.) 

Ῥ- 39; 25 δαποί. ἸΙεσε. ,,πρός ἐμε νου Β΄““Ρῖο ,,πρὸς ἐμὲ νου Β““ 
Ρ. 47, 1 δάποί. Ἰερε,,ἄλλοτε Β: ἀλλῦὅτε δὴ Ὑ““ργο,,ὅτε Β: ὅτε δὴ Τ΄Ξ 
Ῥ- 57; ἢ ἰαρα,, Ηδιτδηπυγη“ ΡΎῸ.,. ΗΘΔ Π τη“ ς 

Ῥ- 57» 27 δαμοῖ. 8466 ..27 τέχνη ΒΤ ““ 

Ῥ. 63, 7 δαμποί. Ἰερε,,οὗτοι Τ' ρζοὸ ,,οὗτοί Τ““ 

Αἀ ϑ'γιηροβίοιῃ. 

Ῥ. 45, 27 δαάςε,, μαλερὸς α. ἨδΙΔηη“ 
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ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

ΟΡΕΒΑ 

ΟΥΑΕ ΒΕΒΌΝΤΟΝ, ΟΜΝΤΑ. 

ΑΙ ΟΟΠΙΟΕΚΝ ῬΕΝΌΟ ΟΟΙΠΑΤῸΒ 

ἘΡΙΡῚΤ 

ΜΑΒΤΙΝΤΙΒ ΒΟΗΑΝΖ. 

ΟΠ ΥΙΪ. πΑΒΟΙΟ Ταῦ ῬΒΙΟΘΕ. 

ΑἸΟΙΒΙΑΘῈΒ 1. ΕΤ' Π., ΑΜΑΤΟΒΕΞ, ΗΙΡΡΑΒΟΗΤΞΒ, 

ΤΗΒΑΘΕΒ. 

ΕΣ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒΙΗΌΙ ΤΑΠΟΘΟΗΝΙΤΖ. 

ΓΙΡΒΙΑΒ ΜΟΟΟΘΟΊΧΧΧΙΙ. 





ΑἸΟΙΒΙΑΌΕΝ 1, ΚῈῚ1, 

ΑΜΑΤΌΒΕΝ, ΗΙΡΡΑΒΟΗΌΝ, 

ΤΗΒΑΟ ΙΝ 

ἘΘΙΌΙΤ' 

ΜΆ ΤΥΝΊΤΡΣ ΒΞ ΟΉΕΑ ΝΖ, 

ΑΟΟΒΘΒΙΤ ΟΥΑΛΔΕΒΊΙΟ ΘΟΠΝΑΜΜΑΤΙΟΑ. 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒΟΙ ΤΑΠΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΤΠΙΡΒΙΑΕ ΜΟΟΘΟΙΧΧΧΧΙΙ. 





ΒΕΠΙΘΕΘΕΙΘ 

ἍΠ ἈΟ ΝΑ ΝΟΒΙΘΟΌΜ ΘΘΕΞΕΜΝΙΑ 

ΑΓΟΛΑΔΌΒΜΙΑΕΒ ΜΙΚΟΒΒΌΟΚΟΕΝΘΙΒ 

ΕΝ ΛΗ ΤΕΤΑ ΘΑΒΟΞΑ ἘΝ ΘΤΙΤΟΣΤ ΑΕ 

ΝΕΝΤΌΞΒΙΘΒ 

ΕΘ Ὁ» ΘΕ: ΒΑΓ ΉῊ ΒΕ 

ΡΕΟΒΞΈΘΒΘΟΒΙ ΟΖΕΚΝΟΝΊΓΕΝΘΙ 

Τι]. ΗΑ ΒΕΒΤΎΥΘΜΑ 
ΡΕΟΕΈΞΘΟΝΙ ΟΚΟΝΙΝΟΈΝΘΙ 

ἘΠ Ε  ΚΤ (Ὁ 1[{Ἐ1}- 

ΡΕΟΒΈΞΘΟΕΙ ΒΑΙΙΈΝΘΙ 

ΕΟ ΟΣ ἘΑΟΝ ΕἾ 

ῬΕΟΕΈΘΘΟΒΙ ΤΙΡΟΙΕΝΘΙ 

Ἠος Εχιαῦῦμ μυνῦϑ ΘΑΙΠΤΑΝΌΙ ΟΑῦΘΑ 

ΟΕΕΕΈΕΤ 

ΝΕΝΒΕΑΒΌΝΌΟΥΒΘ ΕΌΙΤΟΒΚ. 
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ῬΕΘΟΝΟαΟΜΈΕΣΝΆΣ 

φιλόνικος 

(οἴ. 1,.. Βομπας 16 ΤΏΙ ἀοὺ αἰΐθρῃ αὐίθοπεη 1 ρΡ. 386---301) 

ΤῈ βοηρίστα φιλόνικος εἴ φιλόνεικος, ἀπάς ἀεχναία ϑπηΐ 

φιλονικία εἰ φιλονικεῖν Ῥοβίαιδπι ΡΘΙΊῸΠΙ «ἀοΟἰ 5511}1 ΥὙἹΓῚ ἴῃ 
αἰταιήσα ραιίθη αἰβραίϊαχιηΐ, 1.. Ομ αὺ τη ΠΡτὸ ἰαπάαϊο ἤδης 
ααδαϑιοηθ πη 1[6ΠΠ1ΠῈΔ Δρταϑϑῖθ σΟη 51 σαπδθοιησιθ δα δϑηὶ 
ῬαυΠποσθηῖ, αὐ αὰδα ἀθ δα ΤῈ ϑΠρΌ ΠΟΙ ΠΟΙ] βϑηΐθηίδα 
Γποτηΐ ὮΙς ΘΧΡΟΠΘΙΘ Παα ΠΘοΘβϑδυι 511, 564 να] ᾶθ ἀοϊ θη 1} 
εϑί, ψιοά 1,. Βοβιητ ἀπ πὴ Ὠἰπγ14. δηχΊθίαϑ Ῥσο 11, σπομλίηϊ5. {Π| 

ἄε βοπρίσγα Π]οσατὰ νοσδὈυ]οιιτ ἰδιηπι ἀριαΐαθ ἤηθτη ᾿προ- 
Ὠδγαῖ; ὩϑΙὴ ΠΔΠΊΠΙΔΠ) ῬΓΟΡΘΏΒΙΟΙ εϑὶ δά βοπρίθγαπι φιλόνικος 
ΔΙΩΡ] δοίη ἄδπι, ἰδλθη ἢ6 Δ᾽ ογα πὶ απ] ἄθι βουρίθπγαιη φιλόνεικος 
ταρααϊαπάδτῃ ραϊανιῖ, απο ἔδοίπτη θϑί, αὖ ο[]18Π| ροϑί εἰτπ15 Ορθϑια 
δάπις 580 ᾿πᾶϊοβ 115 511. ΙηΔὯ6 ἤᾶθο αύδθϑίο ᾿[6ῚπΠ ΠΟΌῚ5. ΠΟς 
Ιοοο ἰτδοίδη δ εἰ δῃηΐθ οἵηηΐϊα αηαίορία ἴῃ [ΟΥΤηδίίοηΘ νΘΓΌΪ φι- 
λόνικος σοηϑρίοια ροηδεταηα εϑί. [ἢ δᾶπὶ ρτ τη πὶ ἰπηααϑινι 
(ορείιβ, ἴἴα τὖ ΓΕ ΠῚ ΤηΔΡῚ5 δἰς]ρ1556. α18Π| ΘΧΠ Δι1515586 νἹ ἀθδίατ, 
δὶ δατλ Θχῃδιβιὶ τη60 ααιθη ᾿πάϊοϊο Ῥείσιιβ Μαυεῦ σοτημηβηΐα- 

Ἐππου]α αΙἸβϑοσυίδίοηϊ απ86 ᾿ἸΠβοΙΥ ,,ὁ ϑυμὸς ἀρυα Ατ]δίοίθ] 8 ΠῚ 
ΡΙαϊοηθηγαιθς Ρ. 56 ᾿ῃμβετίϑ, 4186 σποά ϑομιηηαϊατῃ οἤπρι τη8 
ΘΧΡΙΙΟδ ]οηΘ ἢ ἴδοι]θιη Παρεί, ηπ18 δα τουηοίο ἰοσο ροϑίΐα δϑί. 
Ηδαά δ᾽ 1θηστη Ἰριτ 6556 νιἀδίαγ, αὰ86 Μεγυεσ ἄς βογρίαγα νΈ 1 
φιλόνικος ἀϊδραϊαν!, Πῖς ἘΧβοΟΥΡΈΓα: 

»ἈΑἀϊδοίϊνα 4 νοὺβ φιλο ἱποϊριθηία δ ἴῃ ος 501 8πηὶ ἐχ- 

Θπαηῖα ἀριά Αἰποοβ εχ βίη γ15 ΠΟῚ [ΟΙΤΏΔΗΪΙΙΓ Ώ151 ΕΧ 115, 
αδ86 ῬΓΙΊδΔΙ ν6] δἰίθσαπι 4186 γοσδίασ ἀθο! δ. Οη ΘΠ ΒΘ ΘΠ, 
νεϊαΐ φιλοστέφανος, φιλόψυχος, φίλοψος, φιλοδέμνιος οεἴ. (068 

ΔαΙΘοἰν 15 [ἢ διτος σαί, ἘΧΘαΠΡιι5 πος Ιοοοὺ ΠΟη ΔΡῚ ΡΕΓ 56 Παπεί.) 
Εχ 115 νέτοὸ βυρϑίδηξίν5, 4186 ο,ἰθυταπλ ἀβο!!η δἰ! οηΘ τ ΒΘΟΙΠΠΕΙΓ, 
Δαϊθοίϊνα ἴῃ ος 5ΥΠ4 δηλ δχθαηθία ΠΟ [ΟΠΉΔΗΪΟΣ, Π151 505 



ΝΙΠ ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ, 

ΘΙ ϑίδηςν1 σΟηΒΟηΔηΝ [Πἰογτὰ βηϊαγ, τἴ6 αὖ ῬΟΒΊΘΙΙΟΥ ΠΟΙΠΓΠῚ 
ΔἸ ο Ἰ γουΠ ΡΔΓ5 σΕΠΘ νη σα ϑίδηςνὶ Ἔχ ῃιρεαΐ, νοῦ: φιλο- 
ϑηρ-ος; φιλο-γραμματ-ος; [φιλο-χτήματ-ος; φιλο-κυν-ος; φιλο-λαμ- 
παδιος; φιλο-ναματ-ος]; φιλο-πλακουντ-ος; [φιλο-σαρχτος; φιλο- 
σιγματ-ος]; φιλο-σωματτος; φιλο-χρήματ-ος. Οὐδα νεῖὸ δάϊβοῖνα 
ἃ. νοῦ8 φιλο ἱποιριβηῖα ἀθβ πθυΐτ5 ἰατίδθ ἀεοΙ]ΠΔΊΟΠΙ5, ἴπ ος 
ΘΥ ΠΑ ΡδΙὴ Ἔχ α 115 ἰΟΥΠΊΔη ΙΓ, ὉΡΙαῸΘ ἧς 501140 4 ἰοΥΠ ΠΔΏΓΙΓ 

γεϊαΐ φιλοκερδής, φιλοκυδής, φιλοπαϑής, φιλοψευδής. (Νοη τα- 
Ῥυρπαΐ Παῖς Ἰερὶ φιλοτάριχοι ἴῃ ΑΠΈΡΠΔΗ15 γεῖβα: οὐ φιλοτάριχος 
οὐδαμῶς εἰμ ὦ κόρη [Αἴῆεη. Π Ρ. 125 84] αποπίδιῃ εἰ τὸ εἰ ὁ 
τάριχος Ἰερίίατ, οἵ, Αἴδεη. ΠῚ 118 ἃ 54.; 1196 54.) Ηεσγο 5 
ἀεγηστῃ φιλόμισος δαἀϊδοίνιπι Παρεὺ ᾿ἰοτηατα τερεσιαγ φιλόσμηνος 
δρυαὰ Νομῃηϊπη. Αἱ ροϑϑὶὺ συϊα πη σβηβεσα Δ]16|5 φιλόνεικος, 
φιλότιμος οεἴεῖαᾶ ΠΟ ἃ 5 ϑίδηΐν5, ἱΠΊΠ]Ο ἃ ΨΕΓΡΟΙΓΙΠῚ 5106 
ἐοτιηδία 6ε556θ. (Ἕ(ἱ ΠΟ5 ΓΕΘΡΟΠἀΘὈΌΙΠγ115 Π5α 4 π| Δα ο γι} ἃ 
γοοΘ φιλο ᾿πορΊθη5 δρᾶ βοζῤίογες ϑύδθοοβ ἸΠΥΘΗΙΪΤΙ, ὨΪ51 51Π}8] 
ΘῈ 5 ΔΕ ῈΠ) 1 1151 510, ΠΟΘΙ ΠῚ σΟΥΩΡΟΘΙ [ΠῚ 6556 ροβϑιί. Οὐποάϑι 
114 δῦ, 11] ΠαΡΘΌΙΣ, 410 σΟΠΠΙΔΓΘ ροϑϑιΐ βθηςθη Δ 7 5041, 

οὐμηστς φιλότιμος ὯΟη 510 ,Χ411 διηδί τὸ τιμᾶν“, Ἰηηο , ,τὸ 
τιμᾶσϑαι““, τεοῖϊ5 ΠΟΌῚ5 ν᾽ ἀθηλ βίδίπεσα φιλότιμος σΟΙΩΡΟΒΙ ΠΤ 
ε58568 6 φιλο εἰ τιμὴ ΄ύδιη ε φιλο εἰ βεγρα νετῦὶ τιμᾶν. Ῥοβίε- 
ΤΟΥ͂Θ ἀβηλ ἰΘΠΡΟΥΘ νΈΓΌΟΤ ΠῚ ΠΠΟΘῚ6. 5ΕΠΓΡΕῈ5. ΟΠ φιλο ΟΟΙη- 
Ῥοβιίδβ 6558 νἱάθηΐισ; ΠδΡἝΠγ15 ΘΠΪΠῚ [ἢ γείθυθι5 ἸΘχῖοὶβ φέλοι- 
φος, Πδη νοσθπὶ ΟῚ Ἰἰσεῖ σΟΠΊΡΟΠΘΙΘ ΠΪ51] ΟἸἿ ψΕΙΌΟ οἴφειν 
(οἰφεῖν). Νοη ἰρίταν Πσυαϊ ΑἸεοῖβ φίλογεικος δαϊεοινιη ἔΟυΠΊΔΤΘ, 
Οὐμη]ι16 αἐχ Ποο δάϊβοίϊνο εἰ φιλονεικεῖν οἱ φιλονεικία Ῥεπμαδδηΐ, 
86 σιοαι6 γοσαθ 6 νείθπ) ΑἸ ΟΟΓΠ} ΘΟ Ρ ΟΥ Τὴ ΠΠΌΓῚ5 ΤΕ ο- 
νεηάδα βπηί." 

Ηδς αἰβρυϊαίίοης εἤξοίμθτη δϑί, αὐ φίλος εἴ νίκη ᾿πίευ 56 σοῃη- 
Ροϑβίία νϑυθυτὴ φιλόνικος τε ἀδηΐ, φίλος εἰ νεῖκος φιλονεικής. Οποά5] 
ΕΥ̓ΔΏΚΠΙ5 Ἰεοῖ. ΑΘβοῃίη. Ρ. 470 54. φιλόνεικος 60 ἰπΑτ1 νοὶ, χαρά 
δραα Αββϑομυ τ ργδείευ γεῖχος δἰ 18} [οττηᾶ γείχη εχϑίαγεῖ, νεσθου αἱ 
ἤδη βϑηϊθῃ 18} ΟΟΙΏΡΙΟ οί 115 411 σαὶ δΔοουγδί 5 ̓ηΠἀαρανεσίηΐ. 
τ᾽ εηἴπη σοποεάδηγβ ΑΘβου]. Αραμ. 1377 ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν ὅδ᾽ οὐκ 
ἀφρόντιστος πόλει νείκης παλαιᾶς ἦλϑε ἩφΑΙΒΙ σοπϊεξοίαγα νείχης 

τεοίβ ρῖῸ γίχης τεϑεϊςαΐπμ 6556, ἐππΔ πος νοσα απ ἀρ Πα ]]01Π| 
ΔΙΠΠ ΒΟ ρίοσθ τη ΟὈν "πὶ ἂὉ ΑΘϑοῆγ]ο πογδίι πὶ 6556. ΥἹΧ ροίεσι- 
ΤῊ5 Πσραγθ. «φίλος εἰ νείχῃ Ἰηίευ 586. 6556 φοπηροϑβιία δϑϑαϑί γεὶ- 
51.116, 51 4115 ροβϑεὶ οβίβῃηεσε γείκη γε ΠῚ ὈΥΙΒΟῸΤΏ σ ΘΠ ΠΠΠΠ}- 
4116 6558, [ἢ ΟἸΠ1|5 ἸΟΟἢ] ροΥνε 50 “ΠΟ ἀΔΠ1Δ τι511 ῬΡΟβίθυΊοσα [ΘΠ ΡΟΥΘ 



ῬΕΟΙΕΟΟΜΕΈΕΝΑ, τς 

γεῖκος 5 οοαϑβϑιϑϑεῖ, 64 φίλος οἱ νείχη Ἰῃΐθυ 586. ὭΟη 6558. ΘΟΠ]- 

Ροβιία ἀδμιοηβίγαηΐ πολυνεικής, ἀμφινεικής. 
ῬαϊανΊΠηι15 51 νεῖ ϑιπηΐ, ΟἸἼη65 Οοηδίι5 1ΠἰΘΥΡΥ ΠῚ ῬΙΟΡΊΘΥ 
5 ΠΟΔΟΏΘ ΠῚ Ἰοοῖβ σα υιβάδιῃ φιλόνεικος Ῥοβίμ]Δη ἢ ΟΔ5505 
δἴαιθ νϑῆοβ 6558 ἤβθοθθθα δϑί. ΟἾΔΠΕ} ΙΡΊΓΠ 5]Ρ 1 ΠΟΘ ]ΟΏ ΘΙ 6 Χ 
φιλόνεικος ΕἸἸοετα βιπἀθδηΐ ᾿ητθγργείθβ, δα 6] οἰθη δ εϑὺ 6χ γε Ὸ 

φιλόνικος; Εἴ ΟἸΠῚ 15 411 φιλονικεῖ ν]οίοσαθ σαρι ἀτι5 81105 58}06- 
ἔα, 856 ᾿ρϑτη οχίο οὶ δηϊὙ, αυ15 οϑὺ α] πδρεῖὶ εχ [411 
δ μ1ο σοηίθη!οηθῖη, ΔΟΙ ] Δ ΟΠ Θ 1, ΠΥ ]ΔΙΔΠ, ΓΙΧΔΠ ΕἸ ΔΉΔΙΘ᾽ 

Τδαιθ 586 ΡῈ γεῦρα ΠιΠ5 5:0} 1ΠΟ Δί] Οη15 οὔσῃ φιλόνικος οορα]αία 

ν ἀθιηι5 γε] ἘΡ. ΥὙΠῚ 5558 ξυμπαραχαλεῖν ἐπὶ ξυμμαχίαν τὲ 
καὶ φιλονικίαν Τι6ρ. νπὶ 834 ο ἅμιλλά τε καὶ φιλονικία ΤΊτη. 88 ἃ 
δι᾿ ἐρίδων καὶ φιλονικίας 1,7Χ5. 215 ἃ φϑόνγου τε καὶ φιλονικίας καὶ 
ἔχϑρας ΤιΕρ. τπ 677 Ὁ εἴς τὲ πλεονεξίας καὶ φιλονικίας καὶ ὁπόσ᾽ 

ἄλλα κακουργήματα πρὸς ἀλλήλους ἐπινοοῦσιν. 

ΕΣ ΧΔΙΆΙΠΘΙΏΙ5 ῬΙΟΪηἀθ Ἰοσοοβ Ρ]δίοηϊοοθ, αα]ρῈ5 φιλόνεικος 
ῬΙΌΡΤΕΙ 5Ιρ,ΙΠΟΔΙΙΟΠΘΙὴ ὩΘΟΘΘΘΔΓΠΠῚ 6556 ΘΟΒΙΙ [10 ντἀ δία. 

1) ῬΏΠΕΡ. 14 Ὁ νῦν γὰρ οὐ δήπου πρός γε αὐτὸ τοῦτο φιλο- 
γικοῦμεν, ὅπως ἀγὼ τίθεμαι, ταῦτ᾽ ἔσται τὰ νικῶντα, ἢ ταῦϑ᾽ ἃ 
σύ, τῷ δ᾽ ἀληϑεστάτῳ δεῖ που συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω. Ὦξςξ πος 
ἴοοο οσπὰ ΕὙΔΏΚΙΟ Βομιηϊας ᾿πάϊσανιῖ, 51 φιλονικοῦμεν Πῖς 5011- 
Ῥίτμι εϑϑεῖ, ῬΙδίομθιη 1η ἰδιίοϊορῖαθ νυ]! τὴ ΠΟ] 1556 ρυϊδη 1} 
6556. ϑεά 15 οὔ]ρᾶπὶ ἰδυςοϊορίαθ ποη τηδρὶβ μἰς δάμηϊϑις 4181 

ἈΡ. 1 ἴηϊ{. οἰχίας οἰχοδομούμενοι καλὰς καὶ μεγάλας. ἹἸηλΠΊΟ 
βουρίασα φιλονικοῦμεν τεοερίδ Ἰοοι5 5151 ἀοσπμηγεηίο εϑί ατδε- 
ΟΟ5 ΤῈ γεῦα οὔ γνέκη. δα Ἰθοϊναμη φίλος σοηβοοΙδ856. 

2) Ῥατῖη. 128 ἃ διὰ τοιαύτην δὴ φιλονικίαν ὑπὸ νέου ὄντος 
ἐμοῦ ἐγράφη, καί τις αὐτὸ ἔκλεψε γραφέν, ὥστε οὐδὲ βουλεύσασϑαι 
ἐξεγένετο, εἴτ᾽ ἐξοιστέον αὐτὸ εἰς τὸ φῶς εἴτε μή. ταύτῃ γ᾽ οὖν σε 
λανϑάνει, ὦ Σώχρατες, ὅτι οὐχ ὑπὸ νέου φιλονικίας οἴει αὐτὸ γε- 
γράφϑαι, ἀλλ᾽ ὑπὸ πρεσβυτέρου φιλοτιμίας. ϑομπηάις. Πἰς νυῇί 
φιλονεικίας, 418 4115. Ἰοοῖβ φιλόνικος εἰ φιλότιμος ἰᾶτὰ 586 ρῈ 
ἸηΕΙ 586 ᾿πηρτιηΐατ; δ σπδιησιδηι πος νοιτπι δϑί, ἰαπιθη αἰ βου ἢ 
που ἤδθο ἅτ νειθα ἰπίθγεββϑα ΟΠ ῬΕΙ͂ 868 Ἰρδαμ Ραίβαϊ ὰτἢ εχ 
ἘἈΡ. ΙΧ ὅ81 δι ΕἸπςεί τί δέ; τὸ ϑυμοειδὲς οὐ πρὸς τὸ κρατεῖν μέντοι 
φαμὲν καὶ νιχᾶν καὶ δὐδοκιμεῖν ἀεὶ ὅλον ὡρμῆσϑαι; Καὶ μάλα. Εἰ 
οὖν φιλόνικον αὐτὸ καὶ φιλότιμον προσαγορεύοιμεν, ἦ ἐμμελῶς ἂν 
ἔχοι; ὨδΙὴ χρατεῖν εἴ νικᾶν δὰ φιλονικίαν, εὐδοκιμεῖν δά φιλοτι- 
μίαν βρβοίαϊ. Τη4θ δαΐεπὶ ἀρράγεῖα νι ἀθίτν φιλόνικον ῬΙΌΡΙΙΘ δ 



Χ ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ, 

᾿ανεηςαίθηι, φιλότιμον Δα Ξεπεοίπίειη, ἃ χαρά ποβίτο ἰοςο δοίη 

Θϑί, ροϑϑ8 τ ίε ΤΙ. 

ΤΥ ΠῚ Ἰοοα ΙΧ δ8όο ἃ οὑπὰ ἴρ8586 ϑοβιηϊᾶΐς Πὶς ῥσορίεγ 
ΞΙΡ ΠΟ ΟΠ Δ ΠΟΙΙΟΠΘΠ γδῖχος ΠΘΟΘΒΘΔ ΔΙ 6556 ΠαΘραυοσϊζ ΟΥηϊ- 

1616 νγο 1Π1115. 

ΘΑ [επΊρι15 δϑί, Δ 15 διῃθαρΊθιι5 ΟΥ̓ΔΈ ΟΠΘΙ σοηνεσίεσα δά 
ΤΟΥ τὴ ΠΡτοσττ Ρ] Διο] οσίιτη, αὖ νΙἀδαμηι5, 4118}15 δᾶ δῖ [ἢ 

νΟΟΔΌ. 115, 46 ααϊρτ5 “Πα Θϑί ΟΠ 61 1Πηϑἰππ]|τητπ15. ΟἸΊΠ65 ΙΟσΟ5, [ἢ 
ααῖθυ5 φιλόνικος νΕ] φιλονικεῖν γε] φιλονικία νεὶ φιλονίκως Ἰερίτατ, 
ΡῬοβίαιδηη Ἔνοὶνὶ, Ὀ15 ἰδηΐαπι γϑϑιρια βου ρίσσαθ φιλόνικος ἄξρτε- 
ΒΕΠΩ͂Ι: 

Τρ. ΧΙ 935 1ὶὴ Α βοπρίππι εβὲ ἀριστείων πέρι φιλονικήση 

ΑΙΟΙΡ. 1 122 6 φιλονεικίαν Β, φιλονεικίαν (ρτῖπηα τηδηπ) Τ' 

ΟἸΊΏΙΡιι5 σείεσβ Ιοοὶβ ἴῃ ΑΒΤ᾽ βειῆρεσ φιλόνεικος ἰτϑι [Τὴ 

αϑί, νεὶ {δ} 10 15 Ιοςοῖθ, ὉὈΌῚ Ρ]αίο ἀξῆβηϊα νίκη πομηϊηαν 41148165 
50ΠΙ: 

ΕΡ. ΙΧ 582 ἃ οὐχοῦν εἰ μὲν πλούτῳ καὶ κέρδει ἄριστα ἐχρέ 
γετο τὰ χκρινόμενα, ἃ ἐπήνει ὁ φιλοκερδὴς καὶ ἔψεγεν, ἀνάγκη ἂν 
ἦν ταῦτα ἀληϑέστατα εἶναι. ἸΠΙολλή γε. Εἰ δὲ τιμῇ τε καὶ νίκῃ 
καὶ ἀνδρείᾳ, ἀρ᾽ οὐχ ἃ ὁ φιλότιμός τε καὶ ὁ φιλόνικος; 

ΙΧ 586. τί δέ; περὶ τὸ ϑυμοειδὲς οὐχ ἕτερα τοιαῦτα ἀνάγκη 
γίγνεσϑαι, ὃς ἂν αὐτὸ τοῦτο διαπράττηται ἢ φϑόνῳ διὰ φιλοτι- 
μίαν ἢ βίᾳ διὰ φιλονικίαν ἢ ϑυμῷ διὰ δυσκολίαν, πλησμονὴν τιμῆς 
τε καὶ νίκης καὶ ϑυμοῦ διώκων ἄνευ λογισμοῦ τε καὶ νοῦ; 

Αα Βδης βοπρίυζαμῃ φιλόνεικος ΘΧρ]Π]οαπηάδτῃ τεοΐα ΘΟμμηας 
σοιηρδζαν, σαοα (αγδηϊ απ απο ηΐρϑ! ἀΠ1Οῃ“ 5ουθεΈσα βοαθδηΐ 
[αϊϑο νευΠοσαῖο ρεγάμποι! δεαπς δία ασᾶθοὶ ἴῃ βοπρίσγα φιλό- 
γειχος. ϑεᾷ νεύδε εἰγυηοϊορίαα Πῖς 1Π1Ὸ γαϑιριασι ἀθργθ Πα Ὁ 
γ Ια ΟἸγτηριοάοτγι5 ἴῃ δᾶποί. δα ΑἸοῖΡ. 122 α (ρ. 167 Οτεαζαοτ) 
Ῥδθηβ δάποίανι: τὸ δὲ φιλονικίαν διὰ τοῦ τ γραπτέον" ἔχαιρον 
γὰρ τῇ νίκῃ, αὐοσυμη σοηβαηΐ ϑβοπο δία δᾶ 1]πὰπἢὸ ἸΟΟΌΠΙ: 

σημείωσαι φιλονιχίαν διὰ τοῦ τ, τὴν φιλίαν τῆς νίχης. 



ΝΘΤΔΗΙΚΟΜΙΝΘΈΕΣ.: 

Β (ΒεκΙκοαῖ 90) ΟἹαγκίδπιβ βῖνα ΟΧοηθη515 ϑῖνα Βοαϊ]δίδηιϊϑβ, 46 αὰο 
εὖ. ΠΡταΠῚ τηθιπι, 411 ἸΠΒΟΥΙΙΓυγΓ ΝΝοναβ (οτητηθηΐαίοηθϑ ΡΪὶδ- 
τοηϊοαα ΔΝ αγΖΌ. 1871“ Ρ. τοῦ. 

Τ (Βεκκεῖῖ ἢ) Ννεπαίαβ ἀρρϑηά. ο]455. 4 σοᾶ. 1, 416ΠῚ ΟΠΊΠΙΠΠῚ 
ΠΡτοσαπ βεουηᾶδα ἔδυ] δ 6 ἔοηΐθιη 6556 ἀδηηοηβίγαν! ΠΠὈΤῸ τη 60 
4 βου θιαγ, ,, εθοσ ἄξη Ρ]αϊοσοάσδχ ἄδγ ΜαδυκιβΟΙ ]]οΥ ΠΕ Ἰκ ἴῃ 
Ψεηδαϊσ ΔΡΡΕπά. ο]455. 4 ὩΓ. 1 [,61ΡΖ. 1877“. 

Ὁ 5ἰσῃηϊῆοδί τηδηπτη δ]ζθσδπ ΠΥ] Β. 

τ βιρηϊῆοδί τηδητ δἰίθύδη 101] Τ. 

ΕἘῸΪ16, Ῥαρίηδϑ ΠΟΤῚ ΟἸΑΥ ΚΙ ΔΙ ΠΌΤΏΘΙΙ 1Π 015. 1Π0]151 1 68 ΤΔΥΡῚΠΘ 
᾿πα]σϑηΐ, ἴῃ απ εἴατα Θιερμαηΐδηδα δα! 015 ραρῖπδα ᾿παϊσδηΐαγ; ΠΟΤῚ 
Ψεπείϊ [ο]16 δία ραρίηδα ἴῃ δἰΐεσα τη ΡΠ Ἰασπηΐυγ. 

Θοιρίυγαβ α086 δα ταί] οπθ τὴ ΒΟΥ] 6 ΠΩῚ, δα [ουπλα5 νοΟσα ὈΠ]ΟΥΤῚ 
ῬαγΠΘηΐ ἢ ΔΡΡΘΠαΙ στη τοθσανὶ. ἴΠ01 ἰδπιθη {116 6556 νϊἀεραίαγ, 
δαἀποίατ!οη 65 Ππι5 σ ΘΠ ΘΓ5 οἰ]8Π} ἴῃ ἀρραζδίασηῃ οὐ σὰ πῇ ΤΕ ΟΡ]. 

Ῥγδδίευ Πο5 ἄτιοϑβ ΠΡΥΟῸ5 41105 ΠΟῚ ΠΟΙΏΪΠΑΥΙ ὨΪ5] ρϑῖιοῖβ Ἰοοὶ5 βῖνα 
ῬΙΟΡίαου νϑύδιῃ σοὶ θοΐα γα) ϑῖνα ὈΥΟΡίαυ δ] 1 σδιιβαῖῃ; ΠΟΙ15 ὮΪ 5011 
ΠΟαΙς65 ἃ ΠῚ6 1Π5]ΡῺΪΙ δαηΐ: 

ς Τυλίηροηβιβ ἄς απο οἴ. Νον. (οχησμηθηΐ. ρΡ. 158. 

Ὁ (Βεκίοεῖ 11) νεηείαβ 185. 

Ἑ (ΒΕΚΚεοῖῖ 353) Βαβϑβϑδυιοηῖθ ΠΡΕΥ βῖνα Νεπϑίαβ 184, 4ἀθ οσαϊὰ5 ἔοη- 
ἘΠΡτι.5 οἵ, ΠΡτα ΠῚ τηθῦτῃ.,, Ρ]αἰοσοάεχο Ρ. 89. 

Ιὴ Ῥγοϊθσουηθηΐβ οἰϊαπ παθο ποία ταρουϊίυγ: 

Α Ῥαγβίηιιβ 1807 (ο]1Π 94 δἷ 2087). 



ΧΙ ΝΟΤΑΚΌΜ ΙΝΌΕΧ. 

Ρτγδξίθσθα. εχ οδυίῖβ Ἰθρὶριιβ δα ΑἸοθδάξιη ρυϊοσετη δάμιραὶ 
Ῥγοοϊυτῃ εἰ ΟἸγτρΊ οἀοΥτ. 

Θ.611ὰ14 ΠΙΡΥΟΥ Τὰ βου ρίυσ5 ἴῃ ποί5 δαροϑβιία βἰσηϊῆοαὶ ἢ ΘΎδτη 
αύδϑατσῃ, βίθ!α]δ6 ταχίαϊὶ ᾿ηϑοσίδα σι σηϊποδηΐ ἰδ οι Π8 1}. 

Τἰηθοῖα τεοίΐα βοσϊρίαγαβ ΠΤ δαϊαποία ἤπεπὶ γεῦϑαβ ᾿ἱπαϊοδί, 

(ΟΡ εῖ σομητηθηΐδίϊοη θη 4π86 ΠΟΥ Ιαγ,,Δ4 Ῥ]αίοηβ αὶ ἔεσέυσ 
ΑἸοεϊ᾽αάθτῃ ρυϊοσετης (τη θτηοβ.2 νο]. 11 369 --- 385) 5]ΠΊΡ]1οὶ τηοαο ἰατπιᾶανι 
ΚΟ ομοες π111ἃ ραρσὶηα δάαϊία, οσὐτῃ (οραίιϑ5 βοιρεΥ ἔδεσε ἀθίησερ5 51η- 
σΌ]ο5 ἰοςοβ ἰγδοίδνοσι; Ἰά 51] πο ἰδοΐαπι εϑί, ραρίπαπι Δα α]4]. 

(οηϊὶδοΐαγαβ ρΙαπδ ᾿ππ{1165 5116 ηἴ1ο ΟΌτ; νὰ μος Ἰασεηίαθϑβ τηδ- 
τ τϊηΐ, Π6 ἸΠΟΌΓΙΔΘ Π16 δοσυβοηΐῖ; ΠΔΠῚ σοηϊ οί τΙ5 νἹ]ΓΟσυτη ἀοοσίοΥυ ΤΩ 
ΠΟΙ 415 τ] 1ΠῈ [ΘΠ ΡΟΥ 5 1Π51Π|51. 

(οπιθοίιζα 1 ὈΥ]ΠΊΟ5 διισίογαϑ 56 άπ||Ὸ ᾿ηἄασαν!. 

Του οϑ15 Πούαπὴ ἀΙΔ] οσ ΟΥαΠ ΦΌΟΥ ΠῚ. ΠΙΠ]Π] τ ἃ Ρ]αΐοπθ βοσϊρίυτη 
6556, 564 ἀϊνεῖϑὶθ ἀἰνθύβουιπΊ [ΘΠΠΡΟΥ ΠΤ βου ρίοσ 15 ἀθθ σ! τη] 
ῬΙΟΥΒι5 ραύϑιδϑὶ, ναϊάβ ᾿ρυῖσα αϑί; δα βϑνθύδῃι ΠΟΙΤΏΔΠῚ ΞΘΥΓΓΊΟΠΪ5 
ΑΤΈΕΙΟΙ ἴῃ αἰ5 οὔηηΐα γαῖ σεῦα βία] ἔογαεί. 



ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
ὃι . ’ ΡῚ , Υ 

ἢ περὶ φύσεως ἀνϑρώπου" [μαιευτικός.} 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΤΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. 
((ο]. οοά.Β 

ΠΝ οὲτ 248 Ὁ) 
1το 8 ςς Α ΘΕ ΤΙΣ 

Ὁ παῖ Κλεινίου, οἶμαί σε ϑαυμάζειν, ὅτι πρῶτος ρ. 108 
ἐραστής σου γενόμενος τῶν ἄλλων σπιεπταυμένων μόνος 
οὐκ ἀπαλλάττομαι, καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δὲ ὄχλου ἐγέ- 
γοντό σοι διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐτῶν οὐδὲ προς- 

5 δἴπττον. τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐχ ἀνϑρώπειον, 
ἀλλά τι δαιμόνιον. ἐναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν καὶ Β 
ὕστερον τιεύσει" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐχέτι ἐναντιοῦται, οὕτω 
προσελήλυϑα" δὔελπις δ᾽ εἰμὶ χαὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐγαν-- 
τιώσεσϑαι αὐτό. σχεδὸν οὖν καταγενόηχα. ἐν τούτῳ τῷ 

το χρόνῳ σχοπούμενος ὡς πρὸς τοὺς ἐραστὰς ἔσχες" ΤΣ 2λλ.. 
γὰρ γενομένων χαὶ μεγαλοφρόνων. οὐδεὶς ὃς οὐχ ὑὕπερ-- 
βληϑεὶς τῷ φρονήματι ὑπὸ σοῦ πέφευγεν. τὸν δὲ λόγον, 
ῷ ὑπερττεφρόνηχας, ἐϑέλω διελϑεῖν. οὐδενὸς φὴς ἀνϑρώ-- 104 

πων ἐνδεὴς εἶναι εἰς οὐδέν" τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι μεγάλα 
15 εἶναι, ὥστε μηδενὸς δεῖσϑαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα 

τελευτῶντα εἰς τὴν ψυχήν. οἴει γὰρ δὴ εἶναι τιρῶτον 
μὲν χαλλιστός τε χαὶ μέγιστος" χαὶ τοῦτο μὲν δὴ τταντὶ 
δῆλον ἰδεῖν ὅτε οὐ ψεύδει" ἔπειτα νεανιχωτάτου γένους 
ἐν τῇ σεαυτοῦ πόλει, οὔσῃ μεγίστῃ τῶν Ἑλληνίδων, καὶ 

20 ἐγταῦϑα πρὸς πατρός τέ σοι φίλους χαὶ συγγενεῖς πλεί- Β 
στους εἶναι χαὶ ἀρίστους, οἱ εἴ τι δέοι ὑπηρετοῖεν ἂν 
σοι, τούτων δὲ τοὺς πρὸς μητρὸς οὐδὲν χείρους" οὐδ᾽ 

τ ὦ παῖ Κλεινίου ΤΊΡετῖα5 περὶ σχημάτων 35 111 γό ϑρεηρεῖ | 2ο πρὸς 
--- 22 σοι Ῥγϊβοίδῃ. ἰηβδες ΧΎΤΙΙ 122 11 δόᾳ ΗετίζΖ 

5 ἀνθρώπειον Β: ἀνθρώπινον Τ' 13 διελθεῖν ΒΤ; διελεῖν 
ΒδίδηΠΡαῦτη 15 ὥστε ἘΡΡΘῈ δεῖσϑαι ἀφῖενι (ορεί | ἀπὸ Β, 56εα 
ἀ ἴῃ τ85. 22 οὐδὲν Β, ῬΙοο]α5: οὐδὲ Τ' 

Ῥίαζο νοΐ. ΓΚ7 1 
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35 7 Ξ γῈ Ζ.) ἡἦδ 3 , ΡΥ 7 
ἐλάττους" ξυμπάντων δὲ ὧν εἶπον μείζω οἴει σοι δύναμιν 
παρέχειν Περιχλέα τὸν Ξανϑίππου, ὃν ὃ πατὴρ ἐπίτροπον 
χατέλιττε σοί τε χαὶ τῷ ἀδελφῷ" ὃς οὐ μόνον ἐν τῇδε τῇ 

΄ὔ 7 ΄ [42 ΡΒ} ΄ 3 - ν᾿ Ξ ΄ ᾿ 

πόλει δύναται πράττειν ὃ τι ἂν βούληται, ἀλλ΄ ἐν πάσῃ 
ῇ Ἑλλάδι χαὶ τῶν βαρβάρων ἐν πολλοῖς χαὶ (λ τῇ Ελλ αἱ τ αρβάρων ἕν πολλοῖς χαὶ μεγάλοις 

γένεσιν. προσϑήσω δὲ χαὶ ὁτι τῶν πλουσίων" δοχεῖς δέ 
΄ -π ΄, 

μοι ἐπὶ τούτῳ ἤχιστα μέγα φρονεῖν. χατὰ πάντα δὴ 
ταῦτα σύ τε μεγαλαυχούμενος χεχράτηχας τῶν ἐραστῶν 
ἐχεῖνοί τε ὑποδεέστεροι ἐ ὄντες ἐχρατήϑησαν, χαί σε ταῦτ᾽ 
οὐ λέληϑεν᾽ ὅϑεν δὴ εὖ οἶδα ὅτι θαυμάζεις, τί διανοού- 
μενός ποτε οὔκ ἀτταλλάττομαι τοῦ ἔρωτος, χαὶ ἥντιν 
ἔχων ἐλπίδα ὑπομένω τῶν ἄλλων πεφευγότων. 

ΑΔ. Καὶ ἴσως γέ, ὦ Σώχρατες, οὐχ οἶσϑ' ὅτι σμιχρόν 
με ἔφϑης. ἐγὼ γάρ τοι ἐν νῷ εἶχον πρότερός σοι προς- 

ε Ἀ Ἀ » 2 ’ ’ὔ ΄ ελϑὼν αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐρέσϑαι, τέ ποτε βούλει καὶ εἰς τίνα 
2 ’ , 2 » θέα κΕ ᾽Ὰ Ξ πνὟ ᾿ 

ἐλπίδα βλέπων ἑνοχλεῖς με, ἀεὶ ὅπου ἂν ὦ ἐπιμελέστατα 
» Χ ς ΄ 

παρών" τῷ ὄντι γὰρ ϑαυμάζω, ὅ τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ σὸν 
([.2494) στρᾶγμα, χαὶ γ διστ᾽ ἂν πυϑοίμην. 

10 

ΣΩ. ᾿ἄχούσει μὲν ἄρα μου, ὡς τὸ εἰχός, προϑύμως, 

εἴπερ, ὡς φής, ἐπιϑυμεῖς εἰδέναι τί διανοοῦμαι, καὶ ὡς 
ἀχουσομένῳ χαὶ περιμενοῦντι λέγω. 

ΑΔ. Πάνυ μὲν οὖν" ἀλλὰ λέγε. 
Ὅρα δή" οὐ γάρ τοι εἴη ἂν ϑαυμαστον εἶ, ὥσπερ 

μόγις ἠρξάμην, οὕτω καὶ μόγις παυσοίμην. 
ΑΛ. ργαϑὲ λέγε" ἀχούσομαι γάρ. 
ΣΏ. “εχτέον ἂν εἴη. χαλεττὸν μὲν οὖν πρὸς ἄνδρα 

οὐχ ἥττονα ἐραστῶν ̓ προσφέ ἔρεσϑαι ἐραστῇ, ὕμως δὲ τολ- 
μητέον φράσαι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. ἐγὼ γάρ, ὠ ᾿Ἵλκιβιάδη, 
εἰ μέν σὲ ἑώρων ἃ γυνδὴ διῆλθον ἀγαπῶντά τε χαὶ οἰό- 
μενον δεῖν ἐν τούτοις καταβιῶναι, πάλαι ἂν ἀπηλλάγμην 
τοῦ ἔρωτος, ὡς 7 δὴ ἐμαυτὸν πείϑω" γῦν δ᾽ ἕτερ᾽ αὖ 
χατηγορήσω διανοήματα σὰ πρὸς αὐτὸν σέ, ᾧ χαὶ γνώσει, 

ιἑ 

ὅτι προσέχων γέ σοι τὸν νοῦν διατετέλεχα. δοχεῖς γάρ 

23 ὅρα --- 24 παυσαίμην ῬυϊΞξοίδη. Ἰηπεῖξ. ΧΨΠ1Π 2211 265 ΗετίΖ | 28 ἐγὼ 
- 3: ἔρωτος Ῥτϊϑοΐϊδη. ᾿πϑῖιτ. ΧΥΤ΄ΠΙ 123 11 265 Ηεσγίζ 

2 παρέχειν ΒΟΥΙΡϑι: ὑπάρχειν ΒΊ, ἐπαρκεῖν Αϑὲ 6 ὅτι ΒΤ: 
ὅτι εἶ (ζοθεῖ 7 μέγα φρονεῖν Β: μεγαλοφρονεῖν ἐν τς αὐτὰ 
ταῦτ᾽ Β: τἀυτὰ ταῦτ᾽ Τ 20 φῇς Τ: ἔφης Β Ι εἰδέναι ῬγοοΪαβ: 
εἰδέναι καὶ ἀκοῦσαι Β, εἰδέναι ἀκοῦσαι Τ' 24 καὶ μόγις Β, Ῥτβοϊα- 
Ππ5: μόγις καὶ ΤΊ παυσοίμην (οὈεῖ: παυσαίμην ΒΤ 29 διῆλϑον 
Β, Ρτγοοΐυ5: διήλθομεν Τ΄ τε καὶ Β: καὶ Τ, οὗ, 10, 17 

ΙΟ 

15 

20 

25 

30 
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(το) μοι, εἴ τίς σοι εἴττοι ϑεῶν" ὦ ᾿Ἱλχιβιάδη, τεότερον βούλει 
ζῇν ἔχων ἃ νῦν ἔχεις, ἢ αὐτίκα τεϑνάναι, εἰ μή σοι ἐξέ- 
σται μείζω χτήσασϑαι; δοχεῖς ἂν μοι ἑλέσϑαι τεϑγάναι" 
ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τίνι δή ποτε ἐλτείδι ζῇς, ἐγὼ φράσω. ἡγεῖ, 

5 ξὰν ϑᾶττον εἰς τὸν ΄ϑηναίων δῆμον παρέλθῃς - τοῦτο 
δ᾽ ἔσεσϑαι μάλα ὀλίγων ἡμερῶν --- παρελϑὼν οὖν ἐν- Β 
δείξεσϑαι “ϑηναίοις, ὅτι ἄξιος εἶ τιμᾶσϑαι ὡς οὔτε 

Περικλῆς οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς τῶν πτώτιοτε “γενομένων, χαὶ 
τοῦτ᾽ ἐνδειξάμενος μέγιστον δυνήσεσϑαι ἕν τῇ πόλει, ἐὰν 

το δ᾽ ἐνθάδε μέγιστος ἧς, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἄλλησι, χαὶ οὐ 

μόνον ἐν “βλλησιν, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς βαρβάροις, ὅσοι ἐν 
τῇ αὐτῇ ἡμῖν οἰχοῦσιν ἠπείρῳ. χαὶ εἰ αὐ σοι εἴποι ὃ 
αὑτὸς οὗτος ϑεὸς ὅτι αὐτοῦ σε δεῖ δυναστεύειν ἐν τῇ 
Εὐρώπῃ, διαβῆναι δὲ εἰς τὴν ̓ Ἰσίαν οὐκ ἐξέσται σοι οὐδὲ 

15 ἐπιϑέσϑαι τοῖς ἐχεῖ πράγμασιν, οὐχ ἂν αὖ μοι δοχεῖς 
ἐθέλειν οὐδ᾽ ἐπὶ τούτοις μόνοις ζῆν, εἰ μὴ ἐμπλήσεις τοῦ 
σοῦ ὀνόματος καὶ τῆς σῆς δυνάμεως πάντας, ὡς ἔπος 
εἰχεεῖν, ἀνθρώπους" καὶ οἶμιαί σε πλὴν Κύρου χαὶ Ξέρξου 

ἡγεῖσθαι. οὐδένα ἄξιον λόγου γεγονέναι. ὅτι μὲν οὖν ἔχεις 
20 ταύτην τὴν ἐλπίδα, εὖ οἶδα καὶ οὐχ εἰκάζω. ἴσως ἂν οὖν 

εἴποις, ἅτε εἰδὼς ὅτι ἀληϑῆ λέγω" τί δὴ οὖν, ὠ Σώχρα- 
τες, τοῦτ ἐστί σοι πρὸς λόγον ὃς ἔφησϑα ἐρεῖν, δ ὃ Ὁ 
ἐμοῦ οὐκ ἀπαλλάττει; ἐγὼ δὲ σοί γε ἐρῶ, ὦ φίλε παῖ 
Κλεινίου καὶ δι  γηα τούτων γάρ σοι ἁπάντων τῶν 

25 διανοημάτων τέλος ἐπιτεϑῆναι ἄνευ ἐμοῦ ἀδύνατον" το- 
σαύτην ἐγὼ δύναμιν οἶμαι ἔχειν εἰς τὰ σὰ πράγματα χαὶ (. 249Ὁ) 
εἰς σέ διὸ δὴ καὶ πάλαι οἶμαί με τὸν ϑεὸν οὐχ ἐᾶν δια- 
λέγεσϑαί σοι, ὃν ἐγὼ περιέμενον ὁπηνίκα ἐάσει. ὥσττερ 
γὰρ σὺ ἐλπίδας ἔχεις ἐν τῇ ττόλει, οὕτω χἀγὼ παρὰ σοὶ Ε 

30 ἐλτιίζω μέγιστον δυνήσεσϑαι ἐνδειξάμενος, ὅτι παντὸς 
ἀξιός εἰμί σοι, χαὶ οὔτε ἐπτίτροπτος οὔτε συγγενὴς οὔτ᾽ 
ἄλλος οὐδεὶς ἵἱχανὸς παραδοῦναι τὴν δύναμιν ἧς ἐπιϑυ- 

τ εἴ --- «λχκιβιάδη Ῥυϊδοίαη. ἰηϑεῖξ. ΧΨΙΙΠΙ τῶ 1 ςός Ἡετσίζ 

2. ξεῆς Τ 6 ὀλίγων ἡμερῶν Β, ῬτοοΙαδ: ἡμερῶν ὀλίγων ἽῚΙ 
οὖν ἧς δὲ ἐνδείξεσθαι ΕΣ ἐνδείξασϑαι ἼΝ (4 ἀσίαν ΤΊ: ἀσίην Β 
22 λόγον ΒΤ: τὸν λόγον ΔΡοΟΡΥ. Ἐ | ὃς (οβεῖ: ὃν ΒΤ διὸ ΒΤ: δέδν 
ΔΡορταρμα 2423 δὲ Β: δ΄ 24 δεινομάχης ΤΙ), ΟἸγπιρίοάοτιϑ: 
δεινομένης Β, ΕΧ απ η4, Τ, Ῥγοο]α5 26 δύναμιν οἶμαι Β: οἶμαι 
δύναμιν Τ' 29 πόλει Β: ἬΘΙΣΙ ἐνδείξασϑαι ὃ ὅτι αὐτῇ παντὸς ἄξιος 
δὲ, ἐνδειξάμενος δὲ ὅτι οὐδὲν ὅτι οὐ παραυτίκα δυνήσεσϑαι ἐ 

30 παντὸς Β: παντὸς μᾶλλον Τ᾽ 31 εἶμε σοὶ Β: εἰμι Τ΄ 32 ἱκανὸς 
Β: ἑκανῶς Τ' 

1 
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μεῖς τελὴν ἐμοῦ, μετὰ τοῦ ϑεοῦ μέντοι. νεωτέρῳ μὲν οὖν 
ὄντι σοι χαὶ πρὶν τοσαύτης ἐλπέδος γέμειν, ὡς ἐμοὶ δο- 
χεῖ, οὐχ εἴα ὁ ϑεὸς διαλέγεσϑαι, ἵνα μὴ μάτην διαλεγοί- 
μην" νῦν δ᾽ ἐφῆκεν" γῦν γὰρ ἄν μου ἀχούσαις. 

ΑΔ. Πολύ γέ μοι, ὦ Σώκρατες, γῦν ἀτοπώτερος αὖ 
φαίνει, ἐπειδὴ ἤρξω λέγειν, ἢ ὅτε σιγῶν εἵπου" χαίτοι 
σφόδρα γε ἦι ἰδεῖν χαὶ τότε τοιοῦτος. εἶ μὲν οὖν ἐγὼ 
ταῦτα διανοοῦμαι: ἢ μή, ὡς ἔοιχε, διέγνωχας, καὶ ἐὰν μὴ 
φῶ, οὐδέν μοι ἔσται πλέον πρὸς τὸ πείϑειν σε. εἶεν" εἶ 
δὲ δὴ ὅ τι μάλιστα ταῦτα διανενόημαι, πῶς διὰ σοῦ μοι 
ἔσται χαὶ ἄνευ σοῦ οὐχ ἂν γένοιτο; ἔχεις λέγειν; 

ῬΩ, “Ὁ ἐρωτᾷς εἴ τιν ἔχω εἰπεῖν λόγον μαχρόν, 
οἵους δὴ ἀχούειν εἴϑισαι; οὐ γάρ ἐστι τοιοῦτον τὸ ἐμόν" 
ἀλλ ἐνδείξασϑαι μέν σοι, ὡς ἐγῴμαι, οἷός τ᾽ ἂν εἴην ὅτι 
ταῦτα οὕτως ἔχει, ἐὰν ἕν μόνον μοι ἐϑέλῃς βραχὺ ὑπηρε- 
τῆσαι. 

ΑΔΛλ. ζλλ εἴ γε δὴ μὴ χαλεῖτόν τι λέγεις τὸ ὑπηρέ- 
τημα, ξϑέλω. ᾿ 

ΙΟ 

15 

ΣΩ, Ἢ χαλεπὸν δοχεῖ τὸ ἀποχρίνεσϑαι τὰ ἐρωτώ- 
μενα; 

ΑΔ. Οὐ χαλεπόν. 
Σῷ. ““ποχρίνου δή. 
ΑΔ. Ἐρώτα. 

9 - ς ᾽ - 2 - “ 

ΣΩ. Οὐχοῦν ὡς διανοουμένου σου ταῦτα ἐρωτῶ, ἃ 
φημί σὲ διανοεῖσϑαι; 

, [4 - - 

ΑΔλ. Ἔστω, εἰ βούλει, οὕτως, ἵνα καὶ εἰδῶ ὃ τι ἐρεῖς. 
ΣΩῷ. Φέρε δή" διανοεῖ γάρ, ὡς ἐγώ φημι, παριέναι 

,7ὔ 2 ᾽, Ψ ,. 2 -» ’ " ᾿ 

συμβουλεύσων 4ϑηναίοις ἔντὸς οὐ πολλοῦ χρόνου" εἰ 
οὖν μέλλοντός σου ἰέναι ἐπὶ τὸ βῆμα λαβόμενος ἐροίμην" 
ὦ ᾿λχιβιάδη, ἐπειδὴ περὶ τίνος “ϑηναῖοι διανοοῦνται 
βουλεύεσϑαι, ἀνίστασαι συμβουλεύσων; ἀρ᾽ ἐπειδὴ περὶ 
ὧν σὺ ἐπίστασαι βέλτιον ἢ οὗτοι; τί ἂν ἀποχρέναιο; 

ΑΛ. Εἴποιιμζ ἂν δήπου, περὶ ὧν οἶδα βέλτιον ἢ) οὗτοι. 

τ νεωτέρῳ --- 3 διαλεγοίμην Ῥυϊξοίαη. ᾿ἰηϑεῖϊξ. ΧΥΤΙΠΙ τ24 11 265 | 4 νῦν δ᾽ 
- ἀκούσαις ̓ Ῥηβοίδη. ἱπβεῖς. ΧΥΤΙΙ 123 11 265 Ἠεσίζ 

1 τοῦ ϑεοῦ Β, Ῥγοοϊαδ5; ϑεοῦ Τ' 4 ἐφῆκεν Β, ἐφῆκε Τ: ἀφῆκε 
ῬΤΟΟΙ Ποαϊς65 «υΐάατα, Ηδιβάβ 5ΡΕς. εσῖῖ, 11 5 γέ μοι ΒῈΣ 
γ᾽ ἐμοὶ συγ ΔΡΟΡΥΆΡΒΟ Ηϊγβοῃρ ᾿ ἀτοπώτερος αὖ Β: ἀτοπώτερος Τ 
15 ἐθέλης Β: ἐθελήσῃς Τ 19 ἢ Βαυϊίπαπη: εἰ ΒΤ | ἀποκρίνεσθαι 
Β: ἀποκρίνασθαι Τ 26 ἐρεῖς Β, Ῥτοο]ι5: καὶ ἐρεῖς Τ 30 περὶ 
τίνος Θίθρδηιβ: περί τινος ΒΤ : 
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Σῶ. Περὶ ὧν ἂρ εἰδὼς τυγχάνεις, ἀγαϑὸς σύμβου- 
λος εἶ. 

ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΏ. Οὐχοῦν ταῦτα μόνον οἶσϑα, ἃ παρ᾽ ἄλλων ἔμα- 

ϑὲς ἢ αὐτὸς ἑξηῦρες; 

λυ. Ποῖα γὰρ ἄλλα; 
ΣΩ, Ἔστιν οὖν ὅπως ἄν γύοτξ ξιαϑές τι ἢ ἐξηῦρες 

μήτε μανϑάνειν ἐϑέλων μήτ᾽ αὐτὸς ζητεῖν; 

ΑΔ. Οὐχ ἔστιν. 
ΣΩ. Τί δέ; ἠϑέλησας ἂν ζητῆσαι ἢ μαϑεῖν ἃ ἐπίστα- 

σϑαι ᾧου; 
ΑΔ. "Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Ἢ ἄρα γῦν τυγχάνεις ἐπιστάμενος, ἦν χρόνος ὅτε 

οὐχ ἡγοῦ εἰδέναι; 
ἈΔ. ᾿Φνάγχη. 
ΣΩ. ““λλὰ μὴν ἅ γε μεμάϑηχας, σχεδόν τι χαὶ ἐγὼ 

οἶδα" εἰ δέ τι ἐμὲ λέληϑεν, εἰγτέ. ἔμαϑες γὰρ δὴ σύ γε 
χατὰ μνήμην. τὴν ἐμὴν γράμματα καὶ κιϑαρίξειν καὶ σα- 
λαίειν" οὐ γὰρ δὴ αὐλεῖν "μὰ ἤϑελες μαϑεῖν" ταῦτ᾽ ἐστὶν 
ἃ σὺ ἐπίστασαι, εἰ μή πού τι μανϑάνων ἐμὲ λέληϑας" 
οἶμαι δέ γε, οὔτε νύχτωρ οὔτε μεϑ᾽ ἡμέραν ἐξιὼν ἔν- 
δοϑεν. 

ΑΔ. “41λλ᾽ οὐ πεφοίτηχα εἰς ἄλλων ἢ τούτων. 
, ΒΥ « Χ 3 - 

ΣΩῶ, Πότερον οὖν, ταν περὶ γραμμάτων “ϑηναῖοι 

βουλεύωνται, πῶς ἂν ὀρϑῶς γράφοιεν, τότε ἀναστήσει 
αὑτοῖς συμβουλεύσων; 

ΑΔ, Μὰ 44 οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ, .2λ}: ὅταν περὶ χρουμάτων ἐν λύρᾳ; 
ΑΛ. Οὐδαιμιῶς. 
ΣΩ. Οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὶ παλαισμάτων γε εἰώϑασι 

βουλεύεσϑαι ἕν τῇ ἐχχλησίᾳ. 
ΑΔ. Οὗ μέντοι. 
Σῷ. Ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύωνται; οὐ γάρ που 

ὅταν γε περὶ οἰχοδομίας. 
ΑΛ. Οὗ δῆτα. 
ΣΩ, Οἰχοδόμος γὰρ ταῦτά γε σοῦ βέλτιον συμβου- 

λεύσει. 

13 ἃ ἄρα Β: ἀρ᾽ ἅ Τ᾿ 18 τὴν ἐμὴν Β: ἐμὴν Τ᾽ 21 γε οὔτε Β: 
οὔτε γε τ 33 περὶ τίνος Ὁ: περί τινος ΒΤ | βουλεύωνται ΤΙ: βού- 
λωνται Β 

(ἢ 2594) 
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ΑΔ. “ναί. 

Σῷ. Οὐδὲ μὴν ὅταν περὶ μαντιχῆς βουλεύωνται; 
ἈΠ" ὃν: 
ΣΩ. Μάντις γὰρ αὖ ταῦτα ἄμεινον ἢ σύ. 
ἈΝ ΝΟΣ Γ᾿ 

Σῷ. Ἐᾶν τέ γε σμικρὸς ἢ μέγας ἢ» ἐάν τε χαλὸς ἢ 
αἰσχρός, ἔτι τὲ γενναῖος ἢ ἀγεννής 

ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ, Εἰδότος γάρ, οἶμαι, περὶ ἑἕχάστου ἡ συμβουλή 
Γχαὶ οὐ πλουτοῦντος]. 1ο 

ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, .452λ}: ἐάν τε πένης ἐάν τε πλούσιος ἢ ὃ παραι- 

γῶν, οὐδὲν διοίσει ᾿“ϑηναίοις, ὅταν περὶ τῶν ἐν τῇ πόλει 
βουλεύωνται, πῶς ἂν ὑγιαίνοιεν, ἀλλὰ ζητοῦσιν ἰατρὸν 
εἶναι τὸν σύμβουλον. 15 

ΑΛ. Εἰχότως γε. 

ΣΩ. Ὅταν οὖν σερὶ τίνος σχοτεῶνται, τότε σὺ ἀνιστά- 

μενος ὡς συμβουλεύσων ὀρϑῶς ἀναστήσει; 
ΑΔ. Ὅταν περὶ τῶν ἑαυτῶν πραγμάτων, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Τῶν περὶ γαυπηγίας λέγεις, ὁποίας τινὰς χρὴ 20 

αὐτοὺς τὰς γαῦς γαυπηγεῖσϑαι; 

ΑΔ. Οὐχ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ΜΝαυπηγεῖν γάρ, οἶμαι, οὐχ ἐπίστασαι. τοῦτ᾽ αἴτιον 

ἢ ἄλλο τι; 
ΑΔ. Οὔχ, ἀλλὰ τοῦτο. 25 
ΣΩ. ᾿2λλὰ περὶ ποίων τῶν ἑαυτῶν λέγεις πραγμάτων (. τοοα) 

ὅταν βουλεύωνται; 
ΑΛ. Ὅταν περὶ πολέμου, ὦ Σώκρατες, ἢ περὶ εἰρήνης 

ἢ ἄλλου του τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων. 
ΣΩ. ἤρα λέγεις, ὅταν βουλεύωνται, “πρὸς τένας χρὴ 30 

εἰρήνην ποιεῖσϑαι χαὶ τίσιν πολεμεῖν χαὶ τίνα τρόπον; 
ΑΛ. “ναί. 

ΣΩ. Χρὴ δ᾽ οὐχ οἷς βέλτιον; 
Ἀὰς ὉΝαΐ: 

ΣΩ. Καὶ τόϑ'᾽ ὅπότε βέλτιον; 35 

4 αὖτ: ἂνΒ 6 ἢ μέγας Τ: καὶ μέγας Β 8 πῶς --- τὸ πλου- 
τοῦντος ῬοΒΐ 15 σύμβουλον ᾿τδηβροβιί ΑΡρϑεὶξ Ο05. οΥζ. 4. τ0 καὶ 
οὐ πλουτοῦντος ἀφ]6ν}1 12 ἐάν --- ἐάν ΤΙ: ἀν --- ἐάν Β 14 βου- 
λεύωνται Τι ΘΟ ΘΠ50: βού ἰωνταιἘΒ ζητοῦσιν Β, Ῥγοοϊαβ: ζητήσουσιν Τ 
17 περὶ τίνος Ὁ: περιτινος Β, περίτινος Τ᾽ 20 τῶν Β: τὸν Τ, μῶν 
Αρεὶτ 29 ἄλλου Β: περὶ ἄλλου Ἐν 33 οὐχ οἷς Β: οἷς εἰν 
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ΑΛ. 

ΣΩ. 

ΑΛ. 

Σῶ. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. { 

Πάνυ γε. 
Καὶ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἄμεινον; 
Ναί. 
Εἰ οὖν βουλεύοιντο ᾿4ϑηναῖοι, τίσιν χρὴ προσ- 

5 παλαίειν χαὶ τίσιν ἀχροχειρίζεσϑαι χαὶ τίνα τρόπον, σὺ 
ἄμεινον ἂν συμβουλεύοις ἢ ὃ παιδοτρίβης; 

ΑΔ. 

ΣΩ, 

Ὁ παιδοτρίβης δήπου. 
Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, πρὸς τί βλέπων ὃ παιδοτρίβης 

συμβουλεύσειεν, ἂν" οἷς δεῖ προσπαλαίειν χαὶ οἷς μή, καὶ 
το ὁπότε χαὶ ὅντινα τρόπον; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" ἀρα τού-- (( 2590) 

τοις δεῖ τιροσπταλαίειν, οἷς βέλτιον, ἢ οὔ; 
ΑΔ, 

Σὰ), 

ἌΣΑ,, 

15 Σώ, 

ΑΔ. 

ΣΩ, 

Ναί. 
Ὦρα καὶ τοσαῦτα ὅσα ἄμιειγον; 
Τοσαῦτα. 
Οὐχοῦν καὶ τότε ὅτε ἂμϑιγον; 
Πανυ γε. 
“λλὰ μὴν καὶ τὸν ᾷἄδοντα δεῖ χιϑαρίζειν ποτὲ 

Ἁ Ἁ 9 ᾿ ᾿ ,ὔ 

σρὸς τὴν δὴν χαὶ βαίνειν; 
ΑΛ. 

20 ΞΟ. 

ΑΛ. 

ΣΟ. 

ΑΛ. 

ΣΩ, 

25 τέροις, 

Ζεῖ γάρ. 
Οὐχοῦν τότε ὅπότε βέλτιον; 
Ναί. 
Καὶ τοσαῦϑ' ὅσα βέλτιον; 
Φημί. 

Τί οὖν; ἐπειδὴ βέλτιον μὸν ὠνόμαζξες ἐ ἐπὶ ἀμφο- 
τῷ τὲ χιϑαρίζειν πρὸς τὴν ὠδὴν χαὶ τῷ προσπα- 

λαίξιν, τέ καλεῖς τὸ ἐν τῷ χιϑαρίζειν βέλτιον, ὥσττερ ἐγὼ 
τὸ ἐν τῷ παλαίειν καλῶ γυμναστιχόν᾽" σὺ δ᾽ ἐκεῖνο τί καλεῖς; 

ΑΛ. 

Σώ), 

Οὐχ ἐννοῶ. 
3 ΕῚ ἀν ΘΝ Α ᾿- 2 Ν ’, 2 

“λλὰ πειρῶ ἐμὲ μιμεῖσϑαι. ἐγὼ γάρ που ἃπτε- 
30 χρινάμην τὸ διὰ παντὸς ὀρϑῶς ἔχον, ὀρϑῶς δὲ δήττου 

ἔχει τὸ 
ΑΛ. 

35 ΣΩ, 

στιχόν. 

ἌΠΟ: 

χατὰ τὴν τέχνην γιγνόμενον" ἢ οὔ; 
Ναί. 
ἽΠ δὲ Ἷ 2 δ ἘΝ 

ὲ τέχνη οὐ γυμναστιχὴ ἣν; 
- 2 27 

Πῶς ὃ οὔ; 
᾿Εγὼ δ᾽ εἶπον τὸ ἐν τῷ τταλαίειν βέλτιον γυμνα- 

Εἶπες γάρ. 

9 συμβουλεύσειεν ἄν (νΕ] συμιβουλεύσει) Αβί: συμβουλεύσειεν ΒΤ 
17 τὸν ἄδοντα ΑϑΞί (1809): τὸ ἄδοντα Β, ἄδοντα Τ' 26 τῷ κιϑαρί- 
ζειν Β: τῷ ὀρϑῶς κιϑαρίζειν Ἔ 

108 
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ΣΩ. Οὐχοῦν χαλῶς; 
ΑΔ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. ᾽1ϑι δὴ καὶ σύ --- πρέποι γὰρ ἂν που χαὶ σοὶ τὸ 

χαλῶς διαλέγεσθαι --- εἰπὲ πρῶτον, τίς ἢ τέχνη ἧς τὸ 
χιϑαρίζειν χαὶ τὸ ἄδειν χαὶ τὸ ἐμιβαίνειν ὀρθῶς; συνά- 
πασα τίς καλεῖται; οὕπω δύνασαι εἰπεῖν; 

ΑΔ.. Οὐ δῆτα. 
ΣΟ λλ ὥδοιν πειρῶ" τίνες αἵ ϑεαὶ ὧν ἡ τέχνη; 
ΑΔ. Τὰς Μούσας, ὠ Σώκρατες, λέγεις; 

ΣΩ. Ἔγωγε. ὅρα δή" τίνα ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἡ 
τέχνη ἔχει; 

ΑΔ. Μουσιχήν μοι δοκεῖς .λέ ἕγειν. 
ΣΩ. “έγω γάρ. τί οὖν τὸ χατὰ ταύτην ὀρϑῶς γιγνό- 

μενόν ἜΞΩ: ὥσττερ ἐχεῖ ἐγώ σοι τὸ χατὰ τὴν τέχνην 
ἔλεγον ὀρϑῶς, τὴν γυμναστιχήν, χαὶ σὺ δ᾽ οὖν οὕτως ἔἐν- 
ταῦϑα τί φής; πῶς γίγνεσϑαι; 

ΑΛ. Μουσιχῶς μοι δοχεῖ. 
ΣΩ. Εὖ λέγεις. ἴϑι δή, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν βέλ- 

τιον χαὶ τὸ ἐν τῷ εἰρήνην ἄγειν, τοῦτο τὸ βέλτιον τί 
ὀνομάζεις; ὥσπερ ἐχεῖ [ἐφ᾽ ἑκάστῳ) ἔλεγες τὸ ἄμεινον, 
ὅτι μουσικώτερον, χαὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ, ὅτι γυμναστιχώτε- 
ρον᾽ πειρῶ δὴ χαὶ ἐνταῦϑα λέγειν τὸ βέλτιον. 

ΑΛ. ΦΧ} οὐ πάνυ ἔχω. 
ΣΩ, ᾿“λλὰ μέντοι αἰσχρόν γε, εἰ μέν τίς σε λέγοντα 

καὶ συμβουλ εὔοντα περὶ σιτίων, ὅτι βέλτιον τόδε τοῦδε 
χαὶ νῦν χαὶ τοσοῦτον, ἔπειτα ἐρωτήσειεν, τί τὸ ἄμεινον 
λέγεις, ὦ “Ἱλκιβιάδη; περὶ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν ὅτι 
τὸ ὑγιεινότερον, χαίτοι οὐ προσποιεῖ ἰατρὸς εἶναι" τεερὶ 
δὲ οὗ προσποιεῖ ἐπιστήμων εἶναι καὶ συμιβουλεύσεις ἄνι- 
στάμενος ὡς εἰδώς, τούτου δ᾽, ὡς ἔοιχας, πέρι ἐρωτη- 
ϑεὶς ἐὰν μὴ ἔχῃς εἰπεῖν, οὐχ αἰσχύνει; ἢ οὐχ αἰσχρὸν 
φαίνεται; 

6 οὕπω --- τὸ ἡ τέχνη ἔχει ἀφ]ενε Ηθττηαηπ 13 κατὰ ταύτην 
Τ: κατ᾽ αὐτήν Β, ΝΥΙΠΟΚΕΟΙηΔηη τ δ᾽ οὺν Β: δὴ οὖν Τ᾽ τὸ τοῦτο 
τὸ βέλτιον Ἠὶς ἀρ]ονὶς εἰ δπίε ἔλεγες ἰγαπβροβαϊς ἀσὲ 20 ἐφ᾽ 
ἑκάστῳ ΒΤ, ἄε]ενι: ἐφ᾽ ἑτέρῳ (ΟΥΠΑΥ5 δοῖορ. 54, ἐφ᾽ ἑκατέρῳ 
Ηγϑομὶρ (ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τοῦτο τὸ βέλτιον ἔλεγες ἐπὶ τῷ μὲν ὅτε μουσι- 
κώτερον καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ ΑΞ5Ὁ) | τὸ ἄμεινον ῬΥΟΟΙι5, ΓΟΥ̓ΠΑΥμ5: τῷ 
ἀμείνονι ΒῚ 23 πάνυ Β: πάνυ τι Τ, οἴ. Τθδαβδί. 50,3 28 καΐτοι 

οὐ Τ: καὶ τοιουτον Β 29 συμβουλεύσεις Β, συμιβουλεύδεις Τ 
32 φαίνεται Β: φανεῖται Τ' 

ΙΟ 

15 

20 

25 

30 
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ΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Σχόσει δὴ καὶ προϑυμοῦ εἰπεῖν, πρὸς τί τείνει 

Ν - ᾽ὕ , ’ Χ » ἜΣ: 

τὸ ἐν τῷ εἰρήνην τὲ ἄγειν ἄμεινον καὶ τὸ ἕν τῷ πτολεμεῖν ((. 5519) 
οἷς δεῖ; 

ΑΔ. ᾿λλὰ σχοττῶν οὐ δύναμαι νοῆσαι. 
ΣΩ, Οὐδ᾽ οἶσϑ'᾽, ἐπειδὰν ττόλεμον ττοιώμεϑα, τέ ἐγ- 

χαλοῦντες ἀλλήλοις πάϑημα ξρχόμεϑα εἰς τὸ πολεμεῖν, 
καὶ ὅ τι αὐτὸ ὀνομάζοντες ἐρχόμεϑα; 

ΑΛ. Ἔγωγε, ὅτι ἐξαπατώμενοί τε ἢ βιαζόμενοι ἢ 
ἀποστερούμενοι. 

ΣΩ. Ἔχε" πῶς ἕχαστα τούτων πάσχοντες; πειρῶ 
εἰχτεῖν, τί διαφέρει τὸ ὧδε. ἢ ὧδε. 

ΑΔ. Ἦ τὸ ὧδε λέγεις, (ὐ Σώχρατες, τὸ δικαίως Ὑ ἢ τὸ 

ἀδίκως; 
ΣΩ. “Αὐτὸ τοῦτο. 
ΑΛ. “λλὰ μὴν τοῦτό γε διαφέρει ὅλον τε χαὶ τεᾶν. 
ΩΝ Ζέυοῦν; ᾿ϑηναίοις σὺ πρὸς Τοτέρους συμβου- 

λεύσεις πολεμεῖν, τοὺς ἀδιχοῦντας ἢ τοὺς τὰ δίχαια 
πράττοντας; 

ΑΛ. Ζεινὸν τοῦτό γε ἐρωτᾷς" εἶ γὰρ χαὶ διανοεῖταί 
τις ὡς δεῖ πρὸς τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας πτηολεμεῖν, 
οὐκ ἂν ὁμολογήσειξν γε. 

Σῷ. Οὐ γὰρ νόμιμον τοῦϑ᾽, ὡς ἔοιχεν. 
ΑΛ. Οὗ δῆτα" οὐδέ γε καλὸν δοχεῖ εἶναι. 
ΣΩ. Πρὸς ταῦτ᾽ ἄρα χαὶ σὺ [τὸ δίκαιον] τοὺς λόγους 

ποιήσει; 
ΑΔ. “νάγκη. 
ΣΩ, ΄Ζλλο τι οὖν, ο νυνδὴ ἐ ἐγὼ ἠρώτων βέλτιον σιρὸς 

τὸ πολεμεῖν χαὶ μή, χαὶ οἷς δεῖ χαὶ οἷς μή, καὶ ὅπότε 
χαὶ μή, τὸ δικαιότερον τυγχάνει ὄν; ἢ οὔ; 

ΑΔ. Φαίνεταί γε. 
ΣΩ. Πῶς οὖν, ὦ φίλε ᾿λκιβιάδη; πότερον σαυτὸν 

λέληθας ὅτι οὐκ ἐπίστασαι τοῦτο, ἢ ἐμὲ ἔλαϑες μανϑά- 
γων χαὶ φοιτῶν εἰς διδασχάλου, ὃς σε ἐδίδασχεν διαγι- 

5 νοῆσαι Β: ἐννοῆσαι 1, οἴ. Ἐπ γ θη. 22, 21 6.1ὖ ΒΡ ΣΕ 
7 πολεμεῖν Β, Ξε ν εχ Ἐπηδπᾶ. ο ὅτι Β, ΡΥΙοΟΪα5: ὅτι γε Τὶ 13 ἢ 
ΒΌΡΓΑ, νΕΥΒΌ Τα ἈΡΟΡΥ. (ΟἹ5]1 ἸΘΉΠΤῚ 155, Εἰ, ΑΜ ΟἹ: εἰ ΒΤ 25 ταῦτ᾽ 
ΒΤ: τοῦτ᾽ ϑίερμαημβ, Αϑβίὶ ] τὸ δέώκαιον ἀε]ανι Νύγηρούρσοσ, Αϑίέ 
28 βέλτιον ΒΤ: τὸ βέλτιον Αϑί 30 καὶ μὴ ΒΤ; καὶ ὁπότε μὴ 
Ἐν Α. ΟΙΓ 454 διδασκάλου Β: διδασκάλους Τ' 

Β 
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γνώσχειν τὸ δικαιότερόν τὲ χαὶ ἀδιχώτερον; χαὶ τίς ἐστιν 
οὗτος; φράσον χαὶ ἐμοί, ἵνα αὐτῷ φοιτητὴν προξενήσῃς 
χαὶ ἐμέ. δ 

ΑΛ. Σχώπτεις, ὦ Σώχρατες. 
ΣΏ. Μὰ τὸν φίλιον τὸν ἐμόν τε χαὶ σόν, ὃν ἐγὼ ἡκιστ᾽ 

ἂν ἐπιορχήσαιμι" ἀλλ᾽ εἴπτερ ἔχεις, εἰτεὲ τίς ἐστιν. 
Αλ. Τί δ᾽, εἰ μὴ ἔχω; οὐκ ἂν οἴει μὲ ἄλλως εἰδέναι 

περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίχων; 
ΣΩ. Μιαέ, εἴ γε εὕροις. 
ΑΛ. .4λλ᾽ οὐκ ἂν εὑρεῖν με ἡγεῖ; 1ο 
ΣΩ, Καὶ μάλα γ᾽, εἶ ζητήσαις. 
ΑΔ. Εἶτα ζητῆσαι οὐχ ἂν οἴει με; 
ΣΩ. Ἔγωγε, εἰ οἰηϑείης γε μὴ εἰδέναι. 
ΑΛ. Εἶτ᾽ οὐκ ἣν οτ᾽ εἶχον οὕτω; 
ΣΩ, Καλῶς λέγεις. ἔχεις οὖν εἰπεῖν τοῦτον τὸν χρό- 1 

γον, ὅτ᾽ οὐχ ᾧου εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα; φέρε, 
πέρυσιν ἐζήτεις τε χαὶ οὐχ ᾧου εἰδέναι; ἢ ᾧῴου; καὶ τὰ- 
ληϑῆ ἀποχρίνου, ἵνα μὴ μάτην οἱ διάλογοι γίγνωνται. 

ΑΛ. 4... ᾧμην εἰδέναι. 
, ΣΩ, Τρίτον δ᾽ ἔτος καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον οὐχ 320 

οὕτως; 
ΑΔ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, ᾿““λλὰ μὴν τό γε πρὸ τοῦ παῖς ἦσϑα. ἢ γάρ; 
Ἀλ. Ναί, 
ΣΩ, Τότε μὲν τοίνυν εὖ οἶδα ὅτι ᾧου εἰδέναι. ἂξ 
ΑΔ. Πῶς εὖ οἶσϑα; 

ΣΩ. Πολλάκις σοῦ ἐν διδασχάλων ἤχουον τεαιδὸς ὃν- 
τος χαὶ ἄλλοϑι, χαὶ ὅπτότε ἀστραγαλέζοις ἢ ἄλλην τινὰ 
παιδιὰν παίζοις, οὐχ ὡς ἀποροῦντος περὶ τῶν δικαίων 
χαὶ ἀδίχων, ἀλλὰ μάλα μέγα καὶ ϑαρραλέως λέγοντος 30 
περὶ ὅτου τύχοις τῶν παίδων, ὡς πονηρός τε χαὶ ἄδικος 

εἴη χαὶ ὡς ἀδιχοῖ᾽ ἢ οὐχ ἀληϑῆ λέγω; 
ΑΔ. ᾿Ἅλλὰ τέ ἔμελλον ποιεῖν, ὦ Σώχρατες, ὅπότε τίς 

με ἀδιχοῖ; 

͵ τί --- τ3 εἰδέναι ϑῖοὉ. βογερ. ο, 68 | γ οὐκ --- τ3 εἰδέναι ΟἸεΙπεης ΑἸοχ. 
βέζοιη. Ὗ, 3, 17 (ΠῚ τς Τιηάουξ) | το ἀλλ᾽ --- τ3 εἰδέναι Τπεοάοτγεί. ἐμεγαρειῖ. 
40 Οαδιβίοσά 

3 καὶ ἐμέ Β: ἐμέ ΤΉ 6 ἐπιορκήσαιμι Τ', 564 ἡ ΘΑ Π 17 τε 
καὶ Β, Ργοοϊι5: καὶ Τ 18 διάλογοι ΒΤ; λόγοι ζοραεῖξ 2423 τοῦ Τ; 
τούτου Β 
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ΣΩ. Σὺ δ᾽ εἰ τύχοις ἀγνοῶν εἴτ᾽ ἀδιχοῖο εἴτε μὴ τότε, 
(( το) λέγεις, τέ σε χρὴ ποιεῖν; 

ΙΟ 

15 

20 

25 

320 

ΑΔ. μὰ Ἱὦ ἀλλ οὐκ ἠγνόουν ἔγωγε, ἀλλὰ σαφῶς 
ἐγίγνωσκον ὅτι ἠδικούμην. 

πῶ ἡ οὺ ἄρα ἐπίστασϑαι χαὶ παῖς ὧν, ὡς ἔοιχε, τὰ 

δίκαια καὶ τὰ ἄδικα. 
ΑΛ. Ἔγωγε᾽" καὶ ἠπιστάμην γε. ᾿ 

, ΣΩ, Ἔν ποίῳ χρόνῳ ἐξευρών; οὗ γὰρ δήπου ἐν ᾧ γε 
ῴου εἰδέναι. 

ΑΔλ. Οὐ δῆτα. 
Σίὼ, Πότ οὖν ἀγνοεῖν ἡγοῦ; σχόπει" οὐ γὰρ εὑρήσεις 

τοῦτον τὸν χρόνον. 
ΑΔ. Μὰ τὸν 4 Σ ὠ Σώχρατες, οὔχουν ἔχω γ᾽ εἰπεῖν. 

Σῷ. Εὐὑρὼν μὲν ἄρ᾽ οὐκ οἶσϑα αὑτά. 
4λ, Οὗ πάνυ φαίνομαι. 
Σῶ. “λλὰ μὴν ἄρτι γε οὐδὲ μαϑὼν ἔφησϑα εἰδέναι" 

εἰ, δὲ μήϑ' ηὗρες μήτ᾽ ἔμαϑες, πῶς οἶσϑα χαὶ πόϑεν; 

ΑΔ. .4λ} ἴσως τοῦτό σοι οὐκ ὀρϑῶς ἀπεχρινάμην, τὸ 

φάναι εἰδέναι αὐτὸς ἐξευρών. 
ΣΩ. Τὸ δὲ πῶς εἶχεν ; 
ΑΔ. Ἔμαϑον, οἶμαι, καὶ ἐγὼ ὥσπερ χαὶ οἱ ἄλλοι. 
ΣΟ, Πάλιν εἰς τὸν αὐτὸν ἥχομεν λόγον. παρὰ τοῦ; 

φράζε χἀμοί. 
ΑΔ, Παρὰ τῶν παλλεῆνς 
ΣΩ, Οὐχ εἰς σπουδαίους γε διδασχάλους καταφεύγεις 

εἰς τοὺς πολλοὺς ἀναφέρων. 
ΑΔ. Τί δέ; οὐχ ἱχανοὶ διδάξαι οὗτοι; 
ΣΩ, Οὔκουν τὰ πεττευτιχά γε καὶ τὰ μή" καίτοι φαυ- 

λότερα αὐτὰ οἶμαι τῶν δικαίων εἶναι. τί δέ; σὺ οὐχ 
οὕτως οἴει; 

ΑΔλ, Δ.αί. 
ΣΩ. Εἶτα τὰ μὲν φαυλότερα οὐχ οἷοί τε διδάσχειν, 

τὰ δὲ σπουδαιότερα; 

τ4 εὑρὼν --- “6 ἀναφέρων 510}. ἤογερ. 9, 69 

7 ἔγωγε" καὶ Ῥτϊτηι5 ᾿ηἰουραηχὶ Θέρμης 8 ποίῳ ὈΟΡΓΘΘ 
δάνεοιβ τπ5: ὁποίῳ ΒΤ 20 τὸ δὲ (τοδὲ Β) πως ΒΤ: τὸ δὲ ὧδε 
σως ΟΥ̓Ϊ550 πγαίδίι! ᾿π θυ ]οσυςο 5. σῖσηο ΔΡΟΡΥ. (ΤΟΙ 5] 1 ΙΔ ΉΤΙΠ 15, 
Ῥζορανι Βαυξίτηδηῃ, τὸ δὲ οὕτω πῶς εἶχεν ῬΥΟΟΙΙ5 25 καταφεύχγεις 
ΤΡ: καταφεύγει Β 27 δὲ ΒΒ: δαὶ Τ᾽ 28 οὐκοῦν ΒΤῚ 422 οἷοί τε 
Ργοοὶαβ; οἷοι Β, οἵοι Τ 



111 

(ἢ. 2523) 

12 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 111 

ΑΛ. Οἴμιαι ἔγωγε" ἄλλα γοῦν πολλὰ οἷοί τ᾽ εἰσὶν δι-- 
δάσχειν σπουδαιότερα τοῦ :πεεττεύειν. 

ΣΩ. Ποῖα ταῦτα; 

ΑΛ. Οἷον χαὶ τὸ ἑλληνίζειν παρὰ τούτων ἔγωγ᾽ ἔμα-- 
ϑον, χαὶ οὐχ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν ἐμαυτοῦ διδάσχαλον, ἀλλ 
εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀναφέρω, οὺς σὺ φὴς οὐ σπουδαίους 
εἶναι διδασχάλους. 

Σῷ. χ221λ}λ, ὦ γενναῖε, τούτου μὲν ἀγαϑοὶ διδάσχαλοι 
οἱ πολλοί, χαὶ δικαίως ἐπαινοῖτ᾽ ἂν αὐτῶν ἡ διδασχαλέα. 

ἈΛ, “ΤΙ, Ὁ: 

ΣΩ, Ὅτι ἔχουσι περὶ αὐτὰ ἃ χρὴ τοὺς ἀγαϑοὺς διδα- 
σχάλους ἔχειν. 

ΑΛ. Τί τοῦτο λέγεις; 

ΣΩ, Οὐχ οἶσϑ'᾽ ὅτι χρὴ τοὺς μέλλοντας διδάσχειν ὅτι- 
οὖῦν αὐτοὺς πρῶτον εἰδέναι; ἢ οὔ; 

ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐχοῦν τοὺς εἰδότας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις χαὶ 

μὴ διαφέρεσϑαι; 
ΑΔ. Μιαί. 

ΣΩ,. Ἔν οἷς δ᾽ ἂν διαφέρωνται, ταῦτα φήσεις εἰδέναι 
αὐτούς; 

ΑΛ, Οὐ δῆτα. 
; 7, ΦῚ , - ΡλῚ 'ἃἢ 

ΣΩ, Τούτων οὖν διδάσχαλοι πῶς ἂν εἶεν; 

Αλ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. Τί οὖν; δοχοῦσί σοι διαφέρεσϑαι οἱ πολλοὶ ποῖόν 

2 , ὉΝ 7 2} 2 - Ἐὰ τ 2 “δες 
ἐστι λίϑος ἢ ξύλον; χᾶν τινὰ ἐρωτᾷς, ἀρ οὐ ταῦτα ὁμο- 

- Ν ς - “ τῷ 

λογοῦσιν, χαὶ ἐπὶ ταὐτὰ δρμῶσιν, ὅταν βούλωνται λαβεῖν 
7 ΄, “ -" 

λέϑον ἢ ξύλον; ὡσαύτως χαὶ πάνϑ' ὅσα τοιαῦτα" σχεδὸν 
᾽ὔ Ἀ ͵᾽"“- , «-« ,Ἶ 

γάρ τι μανϑάνω τὸ ἑλληνίζειν ἐπίστασϑαι ὅτι τοῦτο λέ- 
Ἁ ’ 

γεις" ἢ οὔ; 
ΑΛ. Ναί. 

- - « 

ΣΩ. Οὐχοῦν εἰς μὲν ταῦϑ', ὥσπερ εἴπομεν, ἀλλήλοις 
ς - ᾿ ν - ’, , τε ὁμολογοῦσι χαὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἰδίᾳ, καὶ δημοσίᾳ αἱ 

Ι αλλά ποὐκᾶντ: οὐκ [εἰπεῖν ἐμαυτοῦ Β: ἐμαυτοῦ εἰπεῖν Τ' 
6 αὐτοὺςΤ: ἐμαυτοὺς ΒΒ ο ἐπαινοῖτ᾽ ἂν αὐτῶν ἡ διδασκαλία ῬΥοοΪα5: 
ἐπαινοῖντ᾽ ἂν αὐτῶν εἰς διδασκαλίαν ΒΤ, ἐπαινοίη γ᾽ ἂν αὐτῶν τις 
διδασκαλίαν Ἐς Α. ὙΝοΙ, ἐπαινοῖντ᾽ ἂν εἰς διδασκαλίαν 5:14 ]ΠΡαύτη 
26 οὐ Τ: οὖν Β 27 ἐπὶ ταῦτα ΒΤ 33 ἑαυτοῖς Β: αὑτοῖς Τ' 
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πόλεις πιρὸς ἀλλήλας οὐκ ἀμφισβητοῦσιν αἱ μὲν ταῦϑ' 
αἱ δ᾽ ἄλλα φάσχουσαι; 

ΑΔ. Οὗ γάρ. 
ΣΩ. δἰχότως ἂν ἄρα τούτων γε χαὶ διδάσχαλοι εἶεν 

ἀγαϑοί. 
ΔΔ. Ναί. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἰ μὲν βουλοίμεϑα τιοιῆσαί τινα περὶ 

αὐτῶν εἰδέναι, ὀρϑῶς ἂν αὐτὸν πέιμτποιμεν εἰς διδασχα- 
λίαν τούτων τῶν πολλῶν; 

ΑΔ. Πανγυ γε. 
Σῷ, Ζ7ί δ᾽; εἰ βουληϑεῖμεν εἰδέναι, μὴ μόνον ποῖοι 

ἄνϑρωτπτοί εἰσιν ἢ ποῖοι ἵπποι, ἀλλὰ καὶ τίνες αὐτῶν 
δρομιχοί τε χαὶ μή, ἀρ᾽ ἔτι οἱ πολλοὶ τοῦϑ'᾽ ἱκανοὶ δι- 
δάξαι; : 

ἊΛ οὺ δῆτα. 
ς Χ ᾿ς ἢ “ 3] 2 ᾽ὔ 

ΣΩῶ. “χανὸν δέ σοι τεχμήριον, ὁτι οὐκ ἐπίστανται" 
2 οχ ’ ΄ , 3 , 2 δὴ 2 οχ ς 

οὐδὲ χρήγυοι διδάσχαλοί εἰσιν τούτων, ἐπειδὴ οὐδὲν ὃμο- 
λογοῦσιν ἑαυτοῖς περὶ αὐτῶν; 

᾿ 

ΑΔ. Ἔμοιγε. 
ΣΩ, Τί δ᾽ εἰ βουληϑεῖμεν εἰδέναι, μὴ μόνον ποῖοι 

3) ’ 2 Ἔ 3. τς ἐξ ς ΡΝ ΄ 535.» 
ἀνϑρωττοί εἶσιν, ἀλλ᾽ ὁποῖοι ὑγιξινοὶ ἢ νοσώδεις, ἂρ 
ἱχανοὶ ἂν ἡμῖν ἦσαν διδάσχαλοι οἱ ττολλοί; 

ΑΛ. Οὗ δῆτα. 
ΕἸ ἢ.) τ Σ: [4 9 , 

ΣΩ, Ἦν ὃ ἂν σοι τεχμήριον ὁτι μοχϑηροί εἰσι τούτων 

διδάσχαλοι, εἰ ἑώρας αὐτοὺς διαφερομένους; 
2} 

ΑΔ. «αοιγξ. 

ΣΩ, Τί δὲ δὴ νῦν; περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀν-- 
ϑρώστων χαὶ πραγμάτων οἱ πολλοὶ δοχοῦσί σοι ὁμολογεῖν 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἢ ἀλλήλοις; 

ΑΔ. Ἥχιστα νὴ 44, ὦ Σώχρατες. 
, 7, 7 ᾿ 3 - , 

Σῶ. Τί δέ; μάλιστα περὶ αὐτῶν διαφέρεσθαι; 
ΑΛ. Πολύ γε. 

»7 5 , ῇ , 2 »- 90). 23 - 

ΣΩ, Οὐχουν οἰμαί γε πὠποτέ σε ἰδεῖν οὐδ᾽ ἀχοῦσαι 
, :} Χ » 

σφόδρα οὕτω διαφερομένους ἀνϑρώπους ττερὶ ὑγιεινῶν 

2 ἄλλα φάσκουσαι ΤΙ: ἄλλαι φάσκουσιν Β, ἄλλα φάσκουσι (Ὁ) (αἑ 
μὲν --- φάσκουσιν ἀρΊαν! ΗΒΥΠΊΔΠΠ) 4 τούτων γε Β: τούτων Τ' 
7 βουλοίμεϑα Β: βουλοίμεϑ'᾽ ἂν Τ 27 δικαίων καὶ ἀδίκων Β: δὲ- 
καίων Τ, οἴ, ΤΠραδί. 44,1 29 ἢ ἀλλήλοις ΔΡορταρῃα: ἢ ἄλλοις ΒΊ, 
καὶ ἀλλήλοις Ἡ!γϑοΠΙρ 20 ἥκιστα νὴ δί[ Τ: ἠκιστ᾽ ἂν ὴ δί Β, Ξεᾶ ν 
Βρτα ἢ δα. Ὁ 531 δὲ Β; δαὲ Τὶ (τί δὲ; μάλιστα ῬΥΪΠπγα5 ἸπίΘΥραηχὶΐ 
ΒίΘΡ δ η15) 33 οὔκουν ΤΌ: οὐκοῦν Β 

112 
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, σ“ Ν -» , , 

χαὶ μὴ, ὥστε διὰ ταῦτα μάχεσϑαί τε χαὶ ἀποχτεινύγαι 

ἀλλήλους. 
ΑΔ. Οὐ δῆτα. 

Β Σῶ. ““λλὰ περὶ τῶν διχαίων χαὶ ἀδίχων ἔγωγ᾽ οἶδ᾽ 
ὅτι, χαὶ εἰ μὴ ξἑώραχας, ἀχήχοας γοῦν ἄλλων τε πολλῶν 5 
χαὶ Ὁμήρου. χαὶ Ὀδυσσείας γὰρ χαὶ ᾿Ιλιάδος ἀκήχοας. 

Αλ. Πάντως δή που, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ταῦτα ποιήματ᾽ ἐστι περὶ διαφορᾶς δι- 

χαίων τε χαὶ ἀδίχων; 
ΑΔ. Μιαί. ΙΟ 
ΣΩ, Καὶ αἱ μάχαι γε χαὶ οἱ ϑάνατοι διὰ ταύτην τὴν 

διαφορὰν τοῖς τε ᾿Ἵχαιοῖς χαὶ τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν ἐγέ- 

Γ γοντο, χαὶ τοῖς μνηστῆρσιν τοῖς τῆς Πηνελόπης χαὶ τῷ 
Ὀδυσσεῖ. 

ΑΛ. ληϑῆ λέγεις. Ξ . 
Σῷ. Οἶμαι δὲ χαὶ τοῖς ἐν Τανάγρᾳ 1ϑηναίων τε χαὶ 

((. 2528) “αχεδαιμονίων χαὶ Βοιωτῶν ἀποϑανοῦσιν, χαὶ τοῖς ὕστε- 
ρον ἐν Κορωνείᾳ, ἐν οἷς χαὶ ὃ σὸς πατὴρ Κλεινίας ἐτε- 
λεύτησεν, οὐδὲ περὶ ἑνὸς ἄλλου ἡ διαφορὰ ἴ ἢ περὶ τοῦ 
δικαίου καὶ ἀδίκου τοὺς ϑυν δῶρα χαὶ τὰς μάχας πε- 20 
ποίηχεν. ἢ γάρ; 

ΑΛ. "1ληϑῆ λέγεις. 
Ὄ ΣΩ. Τούτους οὐν φῶμεν ἐπίστασϑαι, σιερὶ ὧν οὕτως 

σφόδρα διαφέρονται, ὥστε ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις τὰ 
ἔσχατα σφᾶς αὐτοὺς ἐργάζονται; 25 

ΑΔ. Οὐ φαίνεταί γε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἰς τοὺς τοιούτους διδασχάλους ἀναφέ- 

ρεις, οὺς ὁμολογεῖς αὐτοὺς μὴ εἰδέναι; 
ΑΛ. Ἔοιχα. 
ΣΩ. Πῶς οὖν εἰχός σε εἰδέναι τὰ δίχαια χαὶ τὰ ἄδιχα, 30 

περὶ ὧν οὕτω συλανᾷ χαὶ οὔτε μαϑὼν φαίνει τταρ᾽ οὐδενὸς 
οὔτ᾽ αὐτὸς ἐξευρών; 

ΑΔ. Ἔχ μὲν ὧν σὺ λέγεις οὐχ εἰχός. 
Ἐ Σῷ. Ὁρᾷς αὖ τοῦϑ' ὡς οὐ χαλῶς εἶπες, ὦ ᾿1λκιβιάδη; 

ΑΔ. Τὸ ποῖον; 35 
ΣΩ. Ὅτι ἐμὲ φὴς ταῦτα λέγειν. 

.13 πηνελόπης ΤΙ πηνελώπης Β 18 Κλεινίας οτὴῇ. ῬΥοοὶα5 
ἡ διαφορὰ - πεποίηκεν Β: διαφορὰν - πεποιηκέναι Τ, διαφορὰ 

--" Ἐπ ὐ δ Μἐρι Ργοοϊα5 28 αὐτοὺς Η]ἸΓΞΟΠΪρ, οἵ, Επ ἤγθη ΡΙαΑΐ. 
Θϑίαά, ο: αὐτὸν ΒΤ 31 πλανᾷ ΤΌ: πλάναι Β 
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ΑΔ. Τί δέ; οὐ σὺ λέγεις, ὡς ἐγὼ οὐκ ἐπίσταμαι περὶ 
τῶν δικαίων καὶ ἀδίχων; 

Σῷ. Οὐ μέντοι. 
ΑΔ. Χ4λλ᾽ ἐγώ; 

5 Σῶ. “Ναί. 
ΑΔ, Πῶς δή; 
ΣΩ. Ὧδε εἴσει. ἐάν σ᾽ ἔρωμαι τὸ ἕν καὶ τὰ δύο, πό- 

τερὰ πλείω ἐστίν, φήσεις ὅτι τὰ δύο; 
ΑΔ. Ἔγωγε. 

5 Σο Πόσῳ; 
ΑΛ. ἍἝνί. 
ΣΩ, Πότερος οὖν ἡμῶν ὃ λέγων, ὅτι τὰ δύο τοῦ ἕνὸς 

ἑνὶ πλείω; 
ΑΛ. Ἔγω. ᾿ 

ῖ5 Σῶ. Οὐχοῦν ἐγὼ μὲν ἠρώτων, σὺ δ᾽ ἀπεχρίνου; 
ΑΛ. “ιαί. 
ΣΩ, Περὶ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ φαίνομαι λέγων ὃ ἐρω- 118 

τῶν, ἢ σὺ ὃ ἀποχρινόμενος; 
ΑΔ. Ἐγώ. 

2. Σῶ. Τί δ᾽ ἂν ἐγὼ μὲν ἔρωμαι, ποῖα γράμματα Σω- 
χράτους, σὺ δ᾽ εἴπῃς, πότερος ὃ λέγων; 

ΑΔ. Ἐγώ. 
, Σῷ, Ἴ1ϑι δή, ἑνὶ λόγῳ εἶπέ" ὅταν ἐρώτησίς τε χαὶ 

ἀπόχρισις γίγνηται, πότερος ὃ λέγων, ὃ ἐρωτῶν ἢ ὃ 
25 ἀποχριγόμενος; 

(ἔ τ21 4) Ὁ. 9 , 5} ΠΕΣ 3 , 
ΑΛ. Ὁ ἄἃπολρινομέγος, ἕμοιγξε θοχεῖ, ὦ Σωχρατες. 

Ρ᾽ - ἘΝ Ἁ Ν ἊΝ Χ Α τῶ ἃ -» 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἂρτι διὰ παντὸς ἐγὼ μὲν ἢ ὃ ἐρωτῶν; Β 
ἈΝῚΜαί. 

Ν - ἀν ς 2 ,ὔ 

ΣΩ. Σὺ ὃ ὁ ἀποχρινόμεγος; 

δ ΑΛ. Πάνυ γε. 
Σῶ, Τί οὖν; τὰ λεχϑέντα πότερος ἡμῶν εἴρηκεν; 
ΑΔλ. Φαίνομαι μέν, ὦ Σώχρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημέ- 

γων ἐγώ. 
Σῷ. Οὐχοῦν ἐλέχϑη περὶ δικαίων καὶ ἀδίκων ὅτι .41- 

τ δὲ Β: δαὶ ΤΊ οὐκ ἐπίσταμαι ῬτοοΙα5: συνεπίσταμαι ΒΤ, οὐδὲν 
ἐπίσταμαι ΔΡΟΡΥΔΡΠΑ 20 ἔρωμαι ποῖα ΟἸγτηρΙοἄοῖι5: ἐρῶ καὶ 
ποῖα ΒΊ, ἐρωτῶ καὶ ποῖα ΔΡΟΡΥ. (ΟΙἸΒΙΠἸαπιη 155, ἐρωτῶ, πόσα 
καὶ ποῖα ΒΘ: Ὠ]ΘΙΘΥΠΊΔΟΉ ΘΓ, ἔρωμαι πόσα καὶ ποῖα Βυϊτηδηη 27 παν- 
τὸς Τ: παντὸς τοῦ λόγου Β 34 περὶ δικαίων καὶ ἀδίκων ὅτι Β: ὅτι 
σερὶ δικαίων καὶ ἀδίκων Τ' 
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κιβιάδης ὃ καλὸς ὃ Κλεινίου οὐχ ἐπίσταιτο, οἴοιτο δέ, 
χαὶ μέλλοι εἰς ἐκκλησίαν ἐλϑὼν συμβουλεύσειν ᾿“ϑηναίοις 
στερὶ ὧν οὐδὲν οἶδεν; οὐ ταῦτ᾽ ἦν; 

ΑΛ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Τὸ τοῦ Εὐριπίδου ἄρα συμβαίνει, ὦ ““λκιβιάδη" 
- , 7 3 2 2 2 νιν , 3 Ὁ ἃ ΄, 

σοῦ τάδε χινδυνεύεις, ἀλλ οὐχ ἑμοῦ ἀχηχοέναι, οὐδ᾽ ἐγώ 
2 ς -“ ,ὔ 9η ᾿ , “Ν᾿ Ἁ Ἁ 3 - ’ὔ ᾿ εῖμι ὁ ταῦτα λέγων, ἄλλα σὺ, ἐμὲ δὲ αἰτιᾷ μάτην. καὶ 

μέντοι χαὶ εὖ λέγεις. μανιχὸν γὰρ ἐν γῷ ἔχεις ἐπιχείρημα 
ἐπιχειρεῖν, ὦ βέλτιστε, διδάσχειν ἃ οὐχ οἶσϑα, ἀμελήσας 
μανϑάνειν. 

ΑΛ. Οἶμαι μέν, ὦ Σώχρατες, ὀλιγάκις ᾿4“ϑηναίους 
(Ε 2532) βουλεύεσϑαι χαὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, πότερα διχαιό- 

τερα ἢ ἀδικώτερα" τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἡγοῦνται δῆλα 
εἶναι" ἐάσαντες οὖν περὶ αὑτῶν σχοποῦσιν ὁπότερα συν-- 
οίσει πράξασιν. οὐ γὰρ ταῦτά, οἶμαι, ἐστὶν τά τε δέ- 
χαιὰ χαὶ τὰ συμφέροντα, ἀλλὰ πολλοῖς δὴ ἐλυσιτέλησεν 
ἀδιχήσασι μεγάλα ἀδικήματα, χαὶ ἑτέροις γε, οἶμαι, δί- 
χαια ἐργασαμένοις οὐ ̓συνήνεγχεν. 

Σώ.. Τί οὖν; εἶ ὃ τι μάλιστα ἕτερα μὲν τὰ δίκαια 

τυγχάνει ὄντα, ἕτερα δὲ τὰ συμφέροντα, οὔ τί που αὖ 
σὺ οἴει ταῦτ᾽ εἰδέναι ἃ συμφέρει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ δὲ 
ὃ τι; 

ΑΔ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες; εἰ μή μὶ αὐ ἐρήσει 
παρ᾽ ὅτου ἔμαϑον ἢ ὅπως αὑτὸς ηὗρον. 

ΣΩ, Οἷον τοῦτο χοιεῖς" εἴ τι μὴ ὀρϑῶς λέγεις, τυγ- 
χάνει ΠΣ οϑμαὶ ἩΜΕ να ἀποδεῖξαι δὲ οὗστερ χαὶ τὸ πρότε- 
ρον λόγου, οἴει δὴ χαίν᾽ ἄττα δεῖν ἀχούειν ἰ ἀποδείξεις τε 
ἑτέρας], ὡς τῶν προτέρων οἷον σχευαρίων χατατετριμ- 
μένων, καὶ οὐχέτ᾽ ἂν σὺ αὐτὰ ἀμιπίσχοιο, εἰ μή τίς σοι 
τεχμήριον χαϑαρὸν χαὶ ἄχραντον οἴσει; ἐγὼ δὲ χαίρειν 

6 Ευτρ. ΗΊΡΡΟΙ. 352 σοῦ τάδ᾽, οὐκ ἐμοῦ κλύεις «ἔ, Αὐὶβεά. ΟΥ̓́. 4611 387 
Ῥιηάοτῇ ὥστε τὸ Εὐριπίδου γίγνεται, σὺ λέγεις ταῦτ᾽, οὐχ ἐγώ 1 8 ΟἸγπιρίο- 
ἄογιιβ τοβ (ΥεαΖευ ᾿Αλλὰ μέντοι εὖ λέγεις. Τὸ εὖ λέγε ις ὃ μὲν 4ημόκριτος 

ἐπίχλην χναὰ (διότι μετρούμενον τὸ ὄνομα αὐτοῦ χνα ἘΦΌΝΝ ὡς ἀπὸ Σωκρά- 

τους ἐκδέγηκάι, ὁ δὲ Ζ4αμάσκιος ὡς ἀπὸ ᾿Αλκιβιάδου" καὶ ἄμεινον τὸ β 

3 ταῦτ᾽ ἦν Τ: ταύτην Β 6 οὐδ᾽ ἐγώ --- σύ ἄεϊενι (ορεῖ 
ΤῊ ΠΘΙηΟ5. ΧΙ (1862) 445 " ἐμὲ Τι μὲ Β | δὲ αἰτιᾷ Τ: διαιτιᾷὰ Β 
Ι νεῦρα καὲ --- λέγεις, 4πᾶ6 δηΐθα ΑἸΟΙ ΡΒ δαὶ τα εθδηταγ, ΘοοΓδῖ 
{ρα Βας ΔΉ ἢ 9 ἐπιχειρεῖν ΒΤ; ἐπιχειρῶν ΘΟ] ΘΙΘΥΤΊΔΟΠΘΥ 
26 δυνατὸν ὃν Β: δυνατὸν Τ 27 δὴ Β: δεῖ Τ ἀποδείξεις τε ἑτέρας 
ἀοἰθνῖς (ονεὶ 28 σκευαρίων ΒΤ: σκευαρίων ῇ ἱματίων Α5Ξῖ 29 καὶ 
οὐκέτ᾽ ἂν σὺ αὐτὰ ΒΤ: ἃ οὐκέτ᾽ ἂν σὺ Αϑί 30 τεκμήριον οτὴ. ΕἸςΙ- 
Π1ι5, ἀβ]ανι Αϑί, σκευάριον (ΟΥ̓ΠΑΤΙΙ5 ΘΟΙορ, 54 
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ἐάσας τὰς σὰς προδρομὰς τοῦ λόγου οὐδὲν ἧττον ἐρήσο- 114 

μαι, πόϑεν μαϑὼν αὖ τὰ συμφέροντ᾽ ἐπίστασαι, χαὶ 
ὅστις ἐστὶν ὃ διδάσκαλος, χαὶ πάντ ἐκεῖνα τὰ “πρότερον 
ἐρωτῶ μιᾷ ἐρωτήσει" ἀλλὰ γὰρ δῆλον ὡς εἷς ταὐτὸν 

5. ἥξεις χαὶ οὐχ ἕξεις ἀποδεῖξαι οὐϑ' ὡς ἐξευρὼν οἶσϑα τὰ 
συμφέροντα οὔϑ'᾽ ὡς μαϑών. ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς καὶ οὐχέτ' 
ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγου, τοῦτον μὲν ξῶ χαί- 
οειν, εἴτ᾽ οἶσϑα εἴτε μὴ τὰ ϑηναίοις συμφέροντα" πό- Β 
τερον δὲ ταὐτά ἐστι δίχαιά τε χαὶ συμφέροντ᾽ ἢ ἕτερα, τί 

1ο οὐκ ἀπέδειξας, εἶ μὲν βούλει, ἐρωτῶν με ὥσπερ ἐγὼ σέ, 
εἰ δέ, χαὶ αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ λόγῳ διέξελϑε. 

ΑΔ. ζ4λλ᾽ οὐκ οἷδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ ἂν εἴην, ὦ Σώχρατες, πρὸς 
σὲ διελϑεῖν. 

Σῷ. .4λλ᾽, ὠγαϑέ, ἐμὲ ἐχχλησίαν νόμισον καὶ δῆμον" 
τῷ καὶ ἐχεῖ τοί σὲ δεήσει ἕνα ἕκαστον πείϑειν. ἢ γάρ; 

ΑΔ. Διαί. 
ΣΩ, Οὐχοῦν τοῦ αὐτοῦ ἕνα τε οἷόν τε εἶναι χατὰ μό- 

γας πείϑειν χαὶ συμπόλλους περὶ ὧν ἂν εἰδῇ, ὥσπερ ὃ (6 
γραμματιστὴς ἕνα τέ που τιείϑει περὶ γραμμάτων χαὶ 

20 πολλούς; 
ον Λοΐ. 
ΣΩ. “20, οὖν οὗ χαὶ περὶ ἀριϑμοῦ ὃ αὐτὸς ἕνα τε καὶ 

πολλοὺς πείσει; 
ἌΝ, (Ναί. 

25 Σῷ, Οὗτος δ᾽ ἔσται ὃ εἰδώς, ὃ ἀριϑμητιχός; 
ΑΔ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Οὐκοῦν σύ, ἅτπτερ καὶ τεολλοὺς οἷός τὸ πιείϑειν εἶ, 

ταῦτα χαὶ ἕνα; 
β ΑΛ. ΕΕἰχός γε. 
ΠΠ30 ΣΩ, Ἔστιν δὲ ταῦτα δῆλον ὅτι ἃ οἶσϑα. 

ΑΔ. “ναί. 
Σῷ. ἼἼλλο τι οὖν τοσοῦτον μόνον διαφέρει τοῦ ἐν τῷ 

δήμῳ δήτορος ὃ ἐν τῇ τοιᾷδε συνουσίᾳ, ὅτι ὃ μὲν ἁἀϑρόους Ὁ 
πείϑει ταὐτά, ὃ δὲ χαϑ' ἕνα; ([. 253}) 

33. ΑΔ. Κινδυνεύει. 

2 πόϑεν Β, Ῥγοοία5: ὁπόϑεν τ αὐ τὰβΒ: αὐτὰτΤ᾽ 5 ὁ δι- 
δάσκαλος Β: διδάσκαλος ΤΣ ο τ᾽ αὐτά Τ; ταῦτά Β τι σεαυτοῦ Β: 
σαυτοῦ τὸ ἕνα ἕκαστον ΒΤ; ὃν ἕκαστον ΘΟΒ]ΘΙΘΙΏΔΟΠΕΙ 19 τέ 
σου πείϑει Β, ῬΥΟΟΪα5: τε ἔπειϑέν πὸν Τ' 22 οὖν οὐ Β: οὖν Τ' 
27 σὺ Β: καὶ σὺ Γ΄ 32 διαφέρει Τ: διαφέρεινΒ 44 ταὐτὰ ἀδφ]ενὶ Α5ὲ 

Ῥζαΐο υοῖ, ΤΖΙ. ο 
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ΣΩ. 71ϑι νυν, ἐπειδὴ τοῦ αὐτοῦ φαίνεται ττολλούς τε 
χαὶ ἕνα πείϑειν, ἐν ἐμοὶ ἐμμελέτησον χαὶ ἐπιχείρησον 
ἐπιδεῖξαι ὡς τὸ δίχαιον ἐνίοτε οὐ συμφέρει. 

ΑΔ. Ὑβριστὴς εἶ, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Νῦν γοῦν ὑφ᾽ ὕβρεως μέλλω σε πείϑειν τἀναντία 

οἷς σὺ ἐμὲ οὐχ ἐϑέλεις. 
ΑΛ. “έγε δή. 
ΣΩ, ᾿Ζποχρίνου μόνον τὰ ἐρωτώμενα. 
ΑΛ. Μή, ἀλλὰ σὺ αὐτὸς λέγε. 
ΣΩ, Τί δ᾽; οὐχ ὅ τι μάλιστα βούλει πεισϑῆναι; 
ΑΛ. Πάντως δήπου. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἶ λέγεις ὅτι ταῦϑ' οὕτως ἔχει, μάλιστ᾽ 

ἂν εἴης πεπεισμένος; 
Αλ, Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ, ᾿““ποχρίνου δή" κἂν μὴ αὐτὸς σὺ σαυτοῦ ἀχούσῃς, 

ὅτι τὰ δίχαια συμφέροντ᾽ ἐστιν, ἄλλῳ γε λέγοντι μὴ πι- 
στεύσῃς. 

ΑΛ. Οὔτοι, ἀλλ ἀποχριτέον" χαὶ γὰρ οὐδὲν οἶμαι 
βλαβήσεσϑαι. 

ΣΩ. Μαντιχὸς γὰρ εἶ. καί μοι λέγε" τῶν δικαίων φὴς 
ἔνια μὲν συμφέρειν, ἔνια δ᾽ οὔ; 

ἈΝ. ΟΝ: 

ΣΩ. Τί δέ; τὰ μὲν χαλὰ αὐτῶν εἶναι, τὰ δ᾽ οὔ; 
ΑΛ. Πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς; 
ΣΩ. Εἴ τις ἤδη σοι ἔδοξεν αἰσχρὰ μέν, δίκαια δὲ 

πράττειν; 
ΑΔ. Οὐκ ἔμοιγε. 
Σῷ. ᾿“2λλὰ πάντα τὰ δίχαια χαλά; 
ΑΔ. “.αί. 

ΣΩ, Τί δ᾽ αὖ τὰ καλά; πότερον πάντα ἀγαϑά,-ἢ τὰ 
μέν, τὰ δ᾽ οὔ; 

τ5 ἀποκρίνου --- “τ, 29 ἔοικεν 510. βουῖ]εσ. 9, 70 

2 ἐν ἐμοὶ ἐμμελέτησον ΤΊ: ἐν ἐμοὶ ἕν μελέτησον Β, ἐν ἐμοὶ ἑνὲ 
μελέτησον Βυϊζτηδηῃ, ἑνὲ ἐμοὶ ἐμμελέτησον (ζοΡεΐ 12 λέγεις ΒΤ: 
λέγοις ῬΥοοΙα5 15 αὐτὸς σὺ σαυτοῦ ΤΙ: αὐτὸς σὺ Β, αὐτὸς σοῦ Ηοτ- 
τηδηη, αὐτοῦ σοῦ ΨαΙτηΘΏγδη ΡΙδΐ. διπά. τὸ ἀκούσῃς Β: ἀκούῃς Τ' 
16 δίκαια ΒΤ: δίκαια καὶ ϑίοραριιΒ, ΠΟΌΥΕΘ δάνεγβ. τοῦ | ἄλλῳ 
γε Β, ϑίοραβιϑβ, Ργοοϊιβ: ἄλλῳ Τ᾽ 20 γὰρ ΒΤ: γ᾽ νεὶ γ᾽ ἀρ᾽ νεὶ ταρ᾽ 
ὈΟΌΓΘΘ δἄνουβ το 23 τί δὲ ϑίοθαξιιβ, Ργοοϊα5: τέ δαὲ Τ'ν, ΟΤΏ. 
ΒΟ), βαρτα νϑύϑυμῃ δαά, Ὁ] αὐτῶν εἶναι Β: εἶναι αὐτῶν Τ᾽ 25 ἤδη 
Τ'ι: δή Β 28 δίκαια Β: δίκαια καὶ Τ 20 ἤτὰα Τ'! τὰΒ 
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3 Ἂ; ,ὔ ἢ » » 
ΑΔ. Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώχρατες, ἔνια τῶν καλῶν χαχὰ 

εἰναι. 
ἘΣ ᾿ 2 ΜΕ 71. , 

ΣΩῶ. ἢ χαὶ αἰσχρὰ ἀγαϑα; 
ΑΔ. “ναί. 

ΣΩ, ζ“72ρα λέγεις τὰ τοιάδε, οἷον ττολλοὶ ἐν πολέμῳ 
βοηϑήσαντες ἑταίρῳ ἢ οἰχείῳ τραύματα ἔλαβον καὶ ἀπέ- 

[ 9 2 ΄ ,ὕ ς » 3 - 

ϑανον, οἱ δ᾽ οὐ βοηϑήσαντες, δέον, υγιεῖς ἀττῆλθϑον; 

ΑΔ. Πάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τὴν τοιαύτην βοήϑειαν καλὴν μὲν λέγεις 

χατὰ τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ σῶσαι οὺς ἔδει" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν 
ἀνδρεία" ἢ οὔ; 

Αλυ Ναί. 

᾿ ΣΩ, Καχὴν δέ γε κατὰ τοὺς ϑανάτους τε καὶ τὰ ἕλχη" 

ἢ γάρ; 
ΔΑ. τὐναί. 

Σῶ, ζ2ρ᾽ οὖν οὐχ ἄλλο μὲν ἡ ἀνδρεία, ἄλλο δὲ ὃ ϑά- 

ΑΔ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα χατὰ ταῦτόν γ᾽ ἐστι καλὸν χαὶ κακὸν τὸ 

τοῖς φίλοις βοηϑεῖν; 
ΑΔ. Οὐ φαίνεται. 
ΣΩ. Ὅρα τοίνυν εἶ, ἢ γε καλόν, καὶ ἀγαϑόν, ὥσττερ 

χαὶ ἐνταῦϑα᾽ χατὰ τὴν ἀνδρείαν γὰρ ὡμολόγεις καλὸν 
εἶναι τὴν βοήϑειαν" τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ σχόπει, τὴν ἀνδρείαν, 
ἀγαϑὸν ἢ καχόν; ὧδε δὲ σχόπει" πότερ᾽ ἂν δέξαιό σοι 
εἶναι, ἀγαϑὰ ἢ καχά; 

ΑΔ. ζ2γαϑαά. 
Σῷ. Οὐχοῦν τὰ μέγιστα μάλιστα. 
Αννα, 
ΣΟ. οἸΚρὶ ἥκιστα, τῶν τοιούτων δέξαι: ἂν στέρεσθαι; 
ἌΑΔ, “πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Πῶς οὖν λέγεις περὶ ἀνδρείας; ἐπὶ πόσῳ ἂν αὖ- 
τοῦ δέξαιο στέρεσϑαι; 

25 πότερ᾽ --- 6 χακά ῬτϊΞοίαη. ἰπϑεῖς. ΧΥ͂ΤΙΙ τὴς 11 266 Ηετίζ 

6 ἑταίρῳ Τ: ἑτερῳ Β | ἔλαβον ΒΤ; τε ἔλαβον ϑίοραθι5 7. οἱ 
τὰ λς ἀν" Ι ὑγιεῖς ΕΧ ὑγιὴς Τ 13 τὰ ἕλκη Β, Βίοραβιϑ: ἕλκη ἦν 
16 οὖν οὐκ Τὶ οὐκ Β 19 κατὰ ταὐτόν Ἵ: καταυ]τόν ΒΟ 2.) ΠΝ; 
ἢ Β ὥσπερ καὶ Β, διοθδδυδβ: ὥσπερ Τ' 25 πότερα ἂν ῬΥΟΟΪα5: 
ποτέραν Β, σὺ πότερα ἂν Τ' 29 Ναί δά, ΤόορτΎθα δᾶάνοϑιβ. 156: 
οἵῆς ΒΊ' 32 πόσῳ ΒΒ, 56α ῳ εχ οῃηεηᾶ. 

οκ 
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ΑΛ. Οὐδὲ ζῆν ὃ ἂν ἐγὼ δεξαίμην δειλὸς ὦν. 
ΣΩ, Ἔσχατον ἄρα χαχῶν εἶναί σοι δοχεῖ ἡ δειλία. 
ΑΔ. Ἔμοιγε. 

ΣΩ. Ἐξ ἴσου τῷ τεϑνάναι, ὡς ἔοιχε. 
ΑΛ. Φημκί. 5 

((. 2542) ΩΣ οὐκοῦν ϑανάτῳ τε χαὶ δειλίᾳ ἐναντιώτατον ζωὴ 

χαὶ ἀνδρεία; 
ἈᾺ. ΝΟΣ. 

Ἑ Σῶ. Καὶ τὰ μὲν μάλιστ᾽ ἂν εἶναι βοὐύλοιό σοι, τὰ δὲ 
ἥχιστα; 1ο 

ἍἌΛ. Ναί. 
ΣΩ, “40) ὅτι τὰ μὲν ἄριστα ἡγεῖ, τὰ δὲ κάχιστα; (α του Ὁ) 
ΑΔ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Τὸ ἄρα βοηϑεῖν ἐν πολέμῳ τοῖς φίλοις, ἧ μὲν 
χαλόν, κατ᾽ ἀγαϑοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἀνδρείας, χαλὸν αὐτὸ τ5 
χεροσεῖπας; 

ΑΔ. Φαίνομαί γε. 
ΣΩΏ. Κατὰ δὲ χαχοῦ πρᾶξιν τὴν τοῦ ϑανάτρυ χαχόν; 
ἈτΝ ΑἰϑΣ. , 
ΣΩ, Οὐχοῦν δίκαιον προσαγορεύειν ἑἕχάστην τῶν 20 

πράξεων" εἴχτερ ἢ χαχὸν ἀπεργάζεται χαχὴν χαλεῖς, χαὶ 
116 ἢ ἀγαϑὸν ἀγαϑὴν χλητέον. 

ΛΛ. “Ἔμοιγε δοχεῖ. 
Σῷ. 20) οὖν χαὶ ἦ ἀγαϑόν, καλόν" ἧ δὲ ἀτθαδα αἰσχρόν; 
ΑΙΔν ΞΎΥ̓ΟΣ: 25 

ΣΩ, Τὴν ἀρ᾽ ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς φίλοις βδήϑδιαν λέ- 
γῶν Ἁ χαλὴν μὲν εἶναι, χαχὴν δέ, οὐδὲν διαφερόντως λέγεις 
ἢ εἶ προσεῖπες αὐτὴν ἀράϑὸν μέν, χαχὴν δέ. 

ΑΔ. ληϑῆ μοι δοχεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐδὲν ἄρα τῶν χαλῶν, χαϑ᾽ ὅσον χαλόν, χαχόν, 30 

οὐδὲ τῶν αἰσχρῶν, χαϑ' ὅσον αἰσχρόν, ἀγαϑόν. 
Β ΑΔ. Οὐ φαίνεται. 

ΣΩ. Ἔτι τοίνυν χαὶ ὧδε σχέψαι. ὅστις χαλῶς σράτ- 
3 

τει, οὐχὶ χαὶ εὑ πράττει; 
12 σιοθαεαϑ: χάχκιστα; Πάνυ γε. Ἔν τοῖς ἀρίστοις ἄρα σὺ ἡγῇ ἀνδρείαν 

εἶναι χἀν τοῖς κακίστοις ϑάνατον; Ἔγωγε" Τὸ ἄρα 

2 κακῶν εἶναί σοι δοκεῖ Β: σοι κακὸν εἶναι δοκεῖ Τ, σοι δοκεῖ 
κακὸν εἶναι ϑίοραριι5 7 ἀνδρεία Β: ἀνδρείᾳ ΤΣ 9 μάλιστ᾽ ἂν Β: 
μάλιστα Τ 13 ἔγωγε Β: πάνυ γε Τ; απδ6 5Βίοραξιβ δααϊαϊξ, 
ΒΌΡΤα πάσαν! 14 ἡ ΤΊ ἢ Β 18 δὲ Β, σίορδδιβ: δὲ γεΤ 21 ἀπερ- 
γάζξεται Β, ΘιοΡδειις; ἐργάζεται Τ 28 προσεῖπες Β, Βἴοραθδαβ: προ- 
εἴπτες Τ 

ὧδε 
τῇ 

2) 
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ΑΔ. Μιαί. 

ΣΩ, Οἱ δ᾽ εὖ πράττοντες οὐχ εὐδαίμονες; 
ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, Οὐχοῦν εὐδαίμονες δ ἀγαθῶν χτῆσιν; 

5 ΑΛ. Μαάλιστα. 
Σῷ, ΚΑτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ καλῶς πράττειν; 
ΑΔ. “Ναί. 
ΣΩ, Τὸ εὖ ἄρα πράττειν ἀγαϑόν; 
ΑΛ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

Ιο ΣΏ. Οὐχοῦν καλὸν ἣ εὐπραγία; 
ΑΔ. Ναί. 
Σῷ, Ταὐτὸν ἄρα ἐφάνη ἡμῖν πάλιν αὖ καλόν τε χαὶ ς᾽ 

ἀγαϑόν. 
ΑΛ. Φαίνεται. 

:5. ΣΏΩ, Ὁ τι ἂν ἄρα εὕρωμεν καλόν, καὶ ἀγαϑὸν εὑρήσο- 
μὲν ἔχ γε τούτου τοῦ λόγου. 

ΑΛ. ἀναγχη. 
ΣΩ, Τί δέ; τὰ ἀγαϑὰ συμφέρει ἢ οὔ; 
ΑΔ. Συμφέρει. 

20 Σῷ, “νημονεύεις οὖν περὶ τῶν δικαίων πῶς ὠμολο- 

γήσαμεν; 
ΑΔλ. Οἶμαί γε τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας ἀναγχαῖον 

εἶναι χαλὰ πράττειν. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαϑᾶ; 

25 ΝᾺ Ναΐ. 
ΣΩ. Τὰ δὲ ἀγαϑὰ συμφέρειν; Ι9) 
ἌΝ, Ναϊ. 

Σῷ. Τὰ δίχαια ἄρα, ὦ ““λκιβιάδη, συμφρέβαντά ἐστιν. 

ΑΔ. Ἔοικεν. 

30 ΣΩ, Τί οὖν; ταῦτα οὐ σὺ ὃ λέγων, ἐγὼ δὲ ὃ ἐρωτῶν; 
ΑΛ. Φαίνομαι, ὡς ξοιχα. 

Σῶ. Εἰ οὖν τις ἀνίσταται συμβουλεύσων εἴτε “49ϑη- 

γαίοις εἴτε Πεπαρηϑίοις, οἰόμενος γιγνώσκειν τὰ δίχαια 
χαὶ τὰ ἄδιχα, φήσει δ᾽ εἶναι τὰ δίκαια καχὰ ἐνίοτε, ἄλλο 

35. τί ἢ χαταγελῴης ἂν αὐτοῦ, ἐπειδήττερ τυγχάνεις καὶ σὺ 
λέγων ὅτι ταὐτά ἔστι δίχαιά τε χαὶ συμφέροντα; Ε 

15 καλὸν Β: καλόν τε Τ' 22 τὰ δίκαια Β, δίοραξαθ: δίκαια ἊΣ 
24 καὶ τοὺς Β: τοὺς Τ' 30 λέγων Β: λέγων εἶ Τ 34 φήσει ΒΤ: 
φησὶ 51ΔΙ] Ραυτη (ἀνίσταιτο --- φήσειε ΞΟΠ ΘΙ 461) | εἶναι Β: εἰδέναι Τ' 
26 ταὐτά Τ: ταῦτά Β 
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ΑΔ. ἡλλὰ μὰ τοὺς ϑεούς, ὦ Σώχρατες, οὐχ οἶδ᾽ 
ἔγωγε οὐδ᾽ ὅ τι λέγω, ἀλλ ἀτεχνῶς ἔοικα ἀτόπως ἔχοντι. 
τοτὲ μὲν γάρ μοι ἕτερα δοχεῖ σοῦ ἐρωτῶντος, τοτὲ δ᾽ 
ἄλλα. 

ΣΩ, Εἶτα τοῦτο, ὦ φίλε, ἀγνοεῖς τὸ πάϑημα τέ ἐστιν; 
ΑΔ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Οἴει ἂν οὖν, εἴ τις ἐρωτῴη σε, δύο ὀφϑαλμοὺς 

ἢ τρεῖς ἔχεις, χαὶ δύο χεῖρας ἢ τέτταρας, ἢ ἄλλο τι τῶν 
τοιούτων, τοτὲ μὲν ἕτερα ἂν ἀποχα ἘΝ τοτὲ δ᾽ ἄλλα, 
ἢ ἀεὶ τὰ αὐτά: 

ΑΛ. “έδοιχα μὲν ἔγωγε ἤδη ττερὶ ἐμαυτοῦ, οἴμαι μέν- 
τοι τὰ αὐτά. 

ΣΩ, Οὐχοῦν ὅτι οἶσϑα; τοῦτ᾽ αἴτιον; 
ΑΔ. Οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ, Περὶ ὧν ἄρα ἄχων τἀναντία ἀττοχρίνει, δῆλον ὅτι 

περὶ τούτων οὐχ οἶσϑα. 
ΑΔ. Εἰἶχός γε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ περὶ τῶν διχαίων χαὶ ἀδίκων χαὶ κα- 

λῶν χαὶ αἰσχρῶν χαὶ χαχῶν καὶ ἀγαϑῶν χαὶ συμφερόν- 
των χαὶ μὴ ἀποχρινόμενος φὴς πλανᾶσϑαι; εἶτα οὐ δῆ- 
λον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι περὶ αὐτῶν, διὰ ταῦτα πλανᾷ: 

ΑΔ, Ἔμοιγε. 

ΣΩ. ρ᾽ οὖν οὕτω καὶ ἀεὶ" ἔχει; ἐπειδάν τίς τι μὴ 
εἰδῇ, ἀναγχαῖον περὶ τούτου πλανᾶσϑαι τὴν ψυχήν; 

ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Τί οὖν; οἶσϑ᾽ ὅντινα τρόπον ἀναβήσει εἰς τὸν 
οὐρανόν; 

ΑΔ, Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. Ἦ καὶ πλανᾶταί σου ἡ δόξα περὶ ταῦτα; 
ΑΔλ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ, Τὸ δ᾽ αἴτιον οἶσϑα ἢ φράσω: 
ἂλ. Φράσον. 
ΣΩ. Ὅτι, ὦ φίλε, οὐχ οἴει αὐτὸ ἐπίστασϑαι οὐχ ἐπι- 

στάμνος. 
ΑΔ. Πῶς αὖ τοῦτο λέγεις; 
ΣΩ, Ὅρα χαὶ σὺ χοινῇῆ. ἃ μὴ ἐπίστασαι, γιγνώσχεις 
13 οἶσθα Ὀϊ: οἶσϑας ΒΤ (ροξί οἶσϑα ρῥτίπγι5 5ίρῃματη ἱπέεσσο- 

ϑδηαὶ Ροβιυῖ Βεκκεῦὴ 22 ἔμοιγε ἴῃ τηᾶτρ. δἀἀϊίαπη 'ῃ Τὸ. 23 καὲ 
ἀεὶ ΘΟ ΘἸΘΙτη Δ ΟΠ οΓ: καὶ ΒΤ 24 τούτου ΒΤ: τοῦτο Αϑὶ 31 φράσω 
Β: ἐγὼ φράσω Τ' 326 σὺ ΒΤ: συσκόπει Ν᾽ ΕὐτηΘἤτρη Ρ]αΐ, διπά. τὸ 
(δη κοινῇ ἀδ] θη ππλ οἵ, 132 ἃ σκόπει καὶ σὺ) 
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δὲ ὅτε οὐκ ἐπίστασαι, πλανᾷ περὶ τὰ τοιαῦτα; ὥσπερ 
περὶ ὄψου σχευασίας οἶσϑα δήττου ὅτι οὐχ οἶσϑα; 

ΑΔ. Πάνυ γε. 
Σῷ. Πότερον οὖν αὐτὸς περὶ ταῦτα δοξάζεις, ὅπως 

χρὴ σχευάζειν, καὶ πλανᾷ, ἢ τῷ ἐπισταμένῳ ἐπιτρέπεις; 
ΑΔ. Οὕτως. 

Σῷ. Τί δ᾽ εἰ ἐν νηὶ πλέοις, ἀρα δοξάζοις ἂν πτότερον 
χρὴ τὸν οἴαχα εἴσω ἄγειν ἢ ἔξω, καὶ ἅτε οὐχ εἰδὼς τιλα- 
γῷο ἂν, ἢ τῷ κυβερνήτῃ ἐπιτρέψας ἂν ἡσυχίαν ἀγοις; 

ΑΛ. Τῷ κυβερνήτῃ. 
, ΣΩ. Οὐκ ἄρα περὶ ἃ μὴ οἶσϑα πλανᾷ, ἄνπερ εἰδῇς 
ὁτι οὐκ οἰσϑα; 

ΑΔ. Οὐκ ἔοικα. 
Σῶ. Ἔννοεῖς οὖν, ὅτι χαὶ τὰ ἁμαρτήματα ἐν τῇ πράξει 

διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιάν ἔστι, τὴν τοῦ μὴ εἰδότα οἴεσϑαι 
εἰδέναι; 

ΑΔ. Πῶς αὖ λέγεις τοῦτο; 
ΣΩ. Τότε που ἐπιχειροῦμεν πράττειν, ὅταν οἰώμεϑα 

εἰδέναι ὅ τι πράττομεν; 
ΑΛ. “Ναί. 

[42 ’, ,ὕ ’ὔ ὔ , 

ΣΩ, Ὅταν δέ γέ πού τινες μὴ οἴωνται εἰδέναι, ἄλλοις 

παραδιδόασι; 
ΑΔ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ἢ - ς -Ῥ.- » Ἧ 2 ᾽ὔ 3 ,ὔ 

ΣΏΩ. Οὐχοῦν οἱ τοιοῦτοι τῶν μὴ εἰδότων ἀναμάρτητοι 

ζῶσιν διὰ τὸ ἄλλοις περὶ αὐτῶν ἐπιτρέπειν; 
ΑᾺι ἈΙαέ. 

Σῶ. Τίνες οὖν οἱ ἁμαρτάνοντες; οὐ γάρ που οἵ γε 
εἰδότες. 

ΑΔ. Οὗ δῆτα. 
ΣΟ, “Ἐπειδὴ δ᾽ οὔϑ᾽ οἱ εἰδότες οὔϑ'᾽ οἵ τῶν μὴ εἰδό- 

των εἰδότες ᾧ ὅτι οὐκ ἴσασιν, ἡ ἄλλοι λείπονται ἢ οἱ μὴ 118 
εἰδότες, οἰόμενοι δ᾽ εἰδέναι; 

ΑΔ. Οὔχ, ἀλλ᾽ οὕτοι. 
[4 2} [- Υ͂ - - 2 ,ὕ ς 2 ’, 

ΣΩῶ. “Ὅὁνυἷ:ἔεΕη ἄρα ἡ ἄγνοια τῶν χαχῶν αἰτία, ἡ ἐπονεί- 
διστος ἀμαϑία; 

ΔΑ. Ναΐ. 

1 δὲ ὅτι Τ: διότι Β, διότι Ὁ 21 δέ γέ ΤΡ: λέγε ΒΒ 34 ἡ ἐπο- 
νείδιστος ἀμαϑ'ία ΘΟΒΙΘΙΘΙΤΏΔΟΠΘΥ; καὶ ἡ ἐπονείδιστος ἀμαϑία ΒΤ, 
ἀρϊθνι Ηριτήδηη, καὶ ἐπονείδιστος ἀμαϑ'ία Βυϊηδηῃ 
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(Ε 2558) ᾿ ΣΩ. Οὐκοῦν ὅταν ἢ ἢ περὶ τὰ μέγιστα, τότε χαχουργο- 
τάτη χαὶ αἰσχίστη; 

ΑΛ. Πολύ γε. 
ΣΩ, Τί οὖν; ἔχεις μείζω εἰπεῖν δικαίων τε χαὶ καλῶν - 

χαὶ ἀγαϑῶν χαὶ συμφερόντων; 5 
ΑΛ. Οὗ δῆτα. 
ΣΩ. Οὐχοῦν περὶ ταῦτα σὺ φὴς πλανᾶσϑαι; 
ἈΝῦναΣ 
ΣΩ, Εἰ δὲ τελανᾷ, ἀρ᾽ οὐ δῆλον ἐχ τῶν ἔμτεροσϑεν ὅτι 

Β οὗ μόνον ἀγνοεῖς τὰ μέγιστα, ἀλλὰ χαὶ οὐχ εἰδὼς οἴει τὸ 
αὐτὰ εἰδέναι; 

ΑΛ. Κινδυνεύω. 
ΣΩ, Βαβαὶ ἄρα, ὦ “Αλκιβιάδη, οἷον πάϑος πέπονθας" 

ὃ ἐγὼ ὀγομάζξειν μὲν ὀχνῶ, ὅμως δέ, ἐπειδὴ μόνω ἐσμέν, 
ῥητέον. ἀμαϑίᾳ γὰρ συνοικεῖς, ὦ ὦ βέλτιστε, τῇ ἐσχάτῃ, 1 

ὡς ὃ λόγος σου κατηγορεῖ χαὶ σὺ σαυτοῦ᾽ διὸ χαὶ ᾷττεις 
ἄρα πρὸς τὰ πολιτιχὰ πσιρὶν παιδευϑῆναι. πέπονϑας δὲ 
τοῦτο οὐ σὺ μόνος, ἀλλὰ χαὶ οἱ πολλοὶ τῶν πραττόντων 

ΓΟ τὰ τῆσδε τῆς πόλεως, πλὴν ὀλίγων γε καὶ ἴσως τοῦ σοῦ 
ἐπιτρόπου Περιχλέους. 20 

ΑΔ. “ὲἐγεταί γέ τοι, ὦ Σώχρατες, οὐχ ἀπὸ ταὐτομάτου 
σοφὸς γεγονέναι, ἀλλὰ πολλοῖς καὶ σοφοῖς συγγεγονέναι, 
χαὶ Πυϑοχλείδῃ χαὶ ᾿“ναξαγόρᾳ᾽ καὶ νῦν ἔτι τηλικοῦτος 
ὧν 4άμωνι σύνεστιν αὐτοῦ τούτου ἕνεχα. 

ΣΩ, Τί οὖν; ἤδη τιν" εἶδες σοφὸν ὅτιοῦν ἀδυνατοῦντα 25 
ποιῆσαι ἄλ λον σοφὸν ἅπερ αὐτός; ὥσπερ ὅς σε ἐδίδαξεν 
γράμματα, αὐτός τ ἦν σοφὸς χαὶ σὲ ἐποίησεν τῶν τε 
ἄλλων ὅντιν᾽ ἐβούλετο" ἢ γάρ; 

Αλι Ναΐ, 

Ὁ ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ σὺ ὃ παρ᾽ ἐχείνου μαϑὼν ἄλλον οἷός 30 
τ᾽ ἔσει; (ἐτῶν 

ΑΔ. Μαί. 
ΣΩ. Καὶ ὃ χιϑαριστὴς δὲ καὶ ὃ παιδοτρίβης ὡσαύτως; 
ΑΛ. Πάνυ γε. 

10 εἰδὼς οἴει ΤΊ: εἰδὼς ΒΟ ταὐτὰ Β: ταῦύταΤ 13 οἷον Τ, 
ΟἸγιρί οάοχιϑ5: ποῖον Β, οὗ, 1196 14 μόνω ΒΤ: αὐτοὶ (οβεΐ νδγ. 
Ἰδοῖ, 111: 1ζ ἐσχάτη Β: αἰσχίστη Τ΄͵ τὸ γε Β: ΤΕ ὙῸ ΦΙ τοῦθ. 
γε 22 ἀλλὰ ΒΤ: ἀλλ᾽ ἀλλοις τε ζορεΐῖ 38 24 δάμωνι Β: δάμονι 
ΤΊ αὐτοῦ τούτου ΤΌ: αυὐτουϊτουΒ 25 ἤδη Τ: δή 26 ὥσπερ 
Β: δσπεοῖτ χϑδντιν Β: ὄντα Τ, ὅντινα { 29 ναί οΥγ. Τ, δαά. ἑ 

᾿ 
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ΣΩ, Καλὸν γὰρ δήπου τεχμήριον τοῦτο τῶν ἑπιστα- 
μένων ὁτιοῦν ὅτι ἐπίστανται, ἐπειδὰν χαὶ ἄλλον οἷοί τ᾽ 
ὦσιν ἀποδεῖξαι ἐπιστάμενον. 

ΑΔ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ, Τί οὖν; ἔχεις εἰπεῖν, Περιχλῆς τίνα ἐποίησεν σο- 

φόν, ἀπὸ τῶν ὑέων ἀρξάμενος; 
ΑΛ. Τί δ᾽, εἰ τὼ Περικλέους ὑές ἡλιϑίω ἐγενέσϑην, 

ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ, ᾿“λλὰ Κλεινίαν τὸν σὸν ἀδελφόν. 
ΑΛ. Τί δ᾽ αὐ Κλεινίαν λέγεις, μαινόμενον ἄνϑρωπον; 

ΣΩ, Ἐπειδὴ τοίνυν Κλεινίας μὲν μαίνεται, τὼ δὲ Πε- 
ριχλέους ὑέε ἡλιϑίω ἐγενέσθην, σοὶ τίνα αἰτίαν ἀναϑῶ- 
μεν, δὲ ὅ τι σὲ οὕτως ἔχοντα ττιεριορᾷ; 

ΑΔ. Ἐγώ, οἶμαι, αἴτιος οὐ προσέχων τὸν νοῦν. 
Σῷ, ᾿“λλὰ τῶν ἄλλων ᾿“ϑηναίων ἢ τῶν ξένων δοῦλον 

ἢ ἐλεύϑερον εἶπέ, ὅστις αἰτίαν ἔχει διὰ τὴν Περιχλέους 
συνουσίαν σοφώτερος γεγονέναι, ὥσπερ ἐγὼ ἔχω σοι εἶ- 
χεῖν διὰ τὴν Ζήνωνος Πυϑόδωρον τὸν Ἰσολόχου καὶ Καλ- 
λίαν τὸν Καλλιάδου, ὧν ἑκάτερος Ζήνων: ἑχατὸν μνᾶς 
τελέσας σοφός τε χαὶ ἐλλόγιμος γέγονεν. 

ΑΔ. ἀλλὰ μὰ 4 οὐκ ἔχω. 
Σῷ. Εἶεν" τί οὖν διανοεῖ περὶ σαυτοῦ; πότερον ἐᾶν 

ὡς γῦν ἔχεις, ἢ ἐπιμέλειάν τινὰ ποιεῖσϑαι; 
ΑΛ. Κοινὴ βουλή, ὠ Σώκρατες. χαίτοι ἐννοῶ σου εἰ- 

πόντος χαὶ συγχωρῶ. δοχοῦσι γάρ μοι οἱ τὰ τῆς πόλεως 
πράττοντες ἐχτὸς ὀλίγων ἀπαίδευτοι εἶναι. 

ΣΩ, Εἶτα τί δὴ τοῦτο; 

ΑΔ. Εἰ μέν που ἦσαν πεπαιδευμένοι, ἔδει ἂν τὸν 
ἐπιχειροῦντα αὐτοῖς ἀνταγωνίζεσϑαι μαϑόντα χαὶ ἀσχή- 
σαντα ἰέναι ὡς ἐπὶ ἀϑλητάς" γῦν δ᾽ ἐπειδὴ χαὶ οὗτοι 
ἰδιωτικῶς ἐ ἔχοντες ἐληλύϑασιν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, τέ δεῖ 
ἀσκεῖν χαὶ μανϑάνοντα πράγματα ἔχειν; ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδ᾽ 
ὅτε τούτων τῇ γε φύσει πάνυ σεολὺ περιέσομαι. 

ΣΏΩ. Βαβαί, οἷον, ὦ ἄριστε, τοῦτ᾽ εἴρηχας" ὡς ἀνάξιον 
τῆς ἰδέας χαὶ τῶν ἄλλων τῶν σοι ὑπαρχόντων. 

1 τεκμήριον τοῦτο Β: τοῦτο τεκμήριον Τ,, ΟἸγπρίοἄογιι5 1ὸ αὖ 
Κλεινίαν λέγεις ΘΟ] ΘΙ ΘΥτηδο μοῦ: ἂν αὖ κλεινίαν λέγοις ΒῚ 22 ἐᾶν 
Ῥ υἱὸν τ᾿ 24 κοινῇ βουλή ϑίθβρμδηαβ δὰ 124 Ὁ: κοινῇ βουλῇ ΒΤ 
28 ἔδει α Τ΄ [ἂν τὸν Τ: αὐτὸν τὸν Β 
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ΑΛ. Τί μάλιστα καὶ πρὸς τί τοῦτο λέγεις, ὦ Σώ- 
χρατες:; 

3 »"Ἢ ς ’ὔ - Ἁ -Γ: 2 - “ Υ[. 

ΣΩ, “γαναχτῶ ὑπὲρ τὲ σοῦ χαὶ τοῦ ἐμαυτοῦ ἔρωτος. 
ΑΝ. θην 
ΣΩ Εἰ "ξί , 3 » ,ὔ 3 ,: ἈΝ ") 

ΟΣΩ. Εἰ ἠξίωσας τὸν ἀγῶνά σοι εἶναι πρὸς τοὺς ἐν- 
ϑάδε ἀνϑρώπους. 

2 πὰ) ἢ ᾿Ὶ , ’ 

ΑΔ. “2λλὰ προς τίνας μην; 
’ - ’ὔ Ἁ , 

ΣΩ, ξιον τοῦτό γε χαὶ ἐρέσϑαι ἄνδρα οἰόμενον με- 
γαλόφρονα εἶναι; 

» ἥν ὦ 2 Ἀ 7 ς 2 ’ 

ΑΔ. πὼς λέγεις; οὐ προς τούτους μοι ὁ ἀγῶων:; 

ΣΩ, ᾿“λλὰ χἂν εἰ τριήρη διενοοῦ χυβερνᾶν μέλλουσαν 
- γ ’ -» -“- , Ξ γαυμαχεῖν, ἤρχει ἂν σοι τῶν συνναυτῶν βελτίστῳ εἶναι 

" ΄ Ἁ - -, Ἷ 

τὰ χυβερνητιχά, ἢ ταῦτα μὲν ᾧου ἂν δεῖν ὑπάρχειν, ἀπέ- 
βλεπες δ᾽ ἂν εἰς τοὺς ὡς ἀληϑῶς ἀνταγωνιστάς, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὡς νῦν εἰς τοὺς συναγωνιστάς; ὧν δήπου περιγενέσϑαι 

ἰΞ. - “ Ἀ - ,ὔ 

σε δεῖ τοσοῦτον, ὥστε μὴ ἀξιοῦν ἀνταγωνίζεσθαι, ἀλλὰ 
χαταφρονηϑέντας συναγωνίζεσϑαέ σοι πρὸς τοὺς ττολε- 

Ξ κ μὸν» , , ᾿ μίους, εἰ δὴ τῷ ὄντι γε χαλόν τι ἔργον ἀποδείξασϑαι 
διανοεῖ καὶ ἄξιον σαυτοῦ τε καὶ τῆς πόλεως. ᾿ 

ΞῚ υ -“ , 

ΑΛ. “λλὰ μὲν δὴ διανοοῦμαίέ γε. 
, 3} 2 2 - 2 “ - 

ΣΩ. Πάνυ σοι ἄρα ἄξιον ἀγαπᾶν, εἰ τῶν στρατιωτῶν 
,ὔ Ξ᾽ 9η..432 2 ᾿ Ν » 7, ς , 

βελτίων εἶ, ἀλλ΄ οὐ πρὸς τοὺς τῶν ἀντιπάλων ἡγεμόνας 
ἀποβλέπειν, ὅππότε ἐχείνων βελτίων γέγονας ἱ σχοποῦντα 
χαὶ ἀσχοῦντα πρὸς ἐχείνους. 

ΑΛ. «“Ζἔγεις δὲ τίνας τούτους, ὦ Σώχρατες:; 
ΣΩ. Οὐχ οἶσϑ᾽ ἡμῶν τὴν πόλιν “αχεδαιμονίοις τὲ 

χαὶ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ πολεμοῦσαν ἑἕχάστοτε:; 
ΑΔ. 4ληϑῆ λέγεις. 

3 - ΒΥ) 3 -. »γ} ς Α 3 » - 

ΣΏΩ. Οὐχοῦν εἴπερ ἕν νῷ ἔχεις ἡγεμὼν εἶναι τῆσδε τῆς 
πόλεως, πρὸς τοὺς “αχεδαιμονέων βασιλέας καὶ τὸν Περ- 

-» Ἁ 7 -»" ΄ 3 - - 

σῶν τὸν ἀγῶνα ἡγούμενός σοι εἶναι ὀρϑῶς ἂν ἡγοῖο; 
2 - ,ὔ 

ΑΛ. ΚἈινδυνεύεις ἀληϑῆ λέγειν. 

3 ὑπέρ τε σοῦ ΕἸοΐηιι5, ΘΟΠ] ΘΙ ουτηδοῆοΥ: ὑπέρ τε τοῦ σοῦ ΒΤ 
] ἐμαυτοῦ Β: ἐμοῦ Τ 11 ἀλλὰ Τ: ἄρα Β 14 δ᾽ ἂν Β: δὲ Τ 
16 ἀξιοῦν ἀνταγωνίζεσθαι Β: συνανταγωνίζεσθαι Τ' 18 ἀποδεί- 
ξασϑαι ΒΤ: ἀποδείξεσϑαι (οβθεί 380, ἐπιδείξεσϑαι ἨγΘΟΠΙΡ 21 σοι 
ἄρα Β: ἄρα σοι Τ, ΟἸγτηρίοἄοτζι5, σοι ἄρα ΑΞί (πάνυ ἄρα σου ἀνάξιον 
ΘΟ] ΘΙ ΤηΔ ΟΠ 61) 23 ὁπότε ἐκείνων βελτίων γέγονας ΒΤ; ὁπότε 
ἐκείνων βελτίων γένοιο ΔΡΟΡΥ. Ἐ, ὅπη τε ἐκείνων βελτίων γένοιο 
Ηεϊπάοτγῇ, τέ ποτε ἐκείνων βελτίων γέγονας ΑΞῖ, ὅπως ἂν ἐκείνων 
ΚΑ ΤΣ Δ ΕΡΡΝΣ ΘΙ ΠΡαῦη 230 πόλεως Β: πόλεως ὡς Τ| τὸν (ζοραί: 
τοὺς 
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Σῶ. Οὔχ, ὠγαϑέ, ἀλλὰ πρὸς Μειδίαν σε δεῖ τὸν ὃρ-- ( 5565) 
τυγοχότιον ἀποβλέτεειν καὶ ἄλλους τοιούτους, οἱ τὰ τῆς Β 
πόλεως “πράττειν ἐπιχειροῦσιν, ἔτι τὴν ἀνδραποδώδη, 
φαῖεν ἂν αἱ γυναῖκες, τρίχα ἔχοντες ἐν τῇ ψυχῇ ὑπὶ 
ἀμουσίας χαὶ οὔττω ἀποβεβληχότες, ἔτι δὲ ἐπρβαθε οϑδεο 
ἐληλύϑασι χολαχεύσοντες τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἄρξοντες. 
πρὸς τούτους σε δεῖ, οὔσττερ λέγω, βλέποντα σαυτοῦ δὴ 
ἀμελεῖν, καὶ μήτε μανϑάνειν ὅσα μαϑήσεως ἔχεται, μέλ- 
λοντα τοσοῦτον ἀγῶνα ἀγωνίζεσϑαι, μήτ' ἀσχεῖν ὅσα δεῖ- 
ται ἀσχήσεως, χαὶ πᾶσαν παρασχευὴν πιαρεσχευασμένον 
οὕτως ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως. 

τὶ δέν δν ΚΥ ἣΝ ὦ ,“Σώχρατες, δοχεῖς μέν μοι ἁληϑῆ λέγειν, 

οἶμαι μέντοι τούς τε ““αχεδαιμονίων στρατηγοὺς καὶ τὸν 
Περσῶν βασιλέα οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἄλλων. 

ΣΩ, “1λλ᾽, ὦ ἄριστε, τὴν οἴησιν ταύτην σκόπει οἵαν 
ἔχεις. 

Ἄν 70» πέρι: 
ΣΩ, Πρῶτον μὲν ποτέρως ἂν οἴει σαυτοῦ μᾶλλον ἐπι- 

μεληϑῆναι, φοβούμενός τὲ χαὶ οἰόμενος δεινοὺς αὑτοὺς 
εἶναι, ἢ μή; 

ΑΔ, “ἢλον ὅτι εἰ δεινοὺς οἰοίμην. 
Σῶ, Μῶν οὖν οἴει τι βλαβήσεσθαι ἐπιμεληϑεὶς 

σαυτοῦ; 
ΑΔ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ μεγάλα ὀνήσεσϑαι. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ἕν μὲν τοῦτο τοσοῦτον καχὸν ἔχει ἡ οἴη- 

σις αὕτη. 
ΑΔ. “4ληϑῆ λέγεις. 
ἘΩ «λΤὺ δεύτερον τοίνυν, ὅτι χαὶ ψευδής ἐστιν, ἔχ 

τῶν εἰχότων σχέιψαι. 

λα ἐς δή: 
ΣΩ. Πότερον εἰχὸς ἀμείνους γίγνεσθαι φύσεις ἐν γεν- 

: ; τ.» 
γαίοις γένεσιν ἢ μή; 

ΑΔ. 4]ῆλον ὅτι ἐν τοῖς γενναίοις. 

31 πότερον --- 29, 23 ὄντα 510}. ἤοτγ!]ες. 86, 26 

Ι ὀρτυγοκόπον Αἴπδη. ΧΙ 114 Πἰηάογί; ὀρτυγοτρόφον ΒΤ 
3 ἔτει Τ: ἐπὶ Βέ ᾿4 ἐν Β: ἐπὶ Τ᾽ 6 κολακεύσοντες Τ: κολακεύον- 
τες Β γ δὴ Μαᾶν!ρ δάνοϑιϑβ. 1 402: δὲ ΒΤ, ἀδίενι Ὁ τὸ παρε- 
σκευνασμένον Β: παρασκευασάμενον Τ᾽ 13 τὸν Τ: τῶ Β 18 πο- 
τέρως Βί: πότερος Τ' 21 ὅτι Β: ὅτι καὶ Τ 25 τοσοῦτο ΘΟΧίΓα 
νϑύβαυμῃ δά, Τ 
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Σῷ. Οὐχοῦν τοὺς εὖ φύντας, ἐὰν χαὶ εὖ τραφῶσιν, 
οὕτω τελέους γίγνεσϑαι πρὸς ἀρετήν; 

ΑΛ. ᾿ἄναγχη. 
ΣΩ, Σχεψώμεϑα δή, τοῖς ἐχείνων τὰ ἡμέτερα ἀντιτι- 

ϑέντες, πρῶτον μὲν εἰ δοχοῦσι φαυλοτέρων γενῶν εἶναι 
οἱ “αχεδαιμονίων χαὶ Περσῶν βασιλῆς" ἢ οὐχ ἴσμεν ὡς 
οἱ μὲν Ἡραχλέους, οἱ δὲ ᾿“χαιμένους ἔχγονοι, τὸ δ᾽ Ἥρα- 
χλέους τὲ γένος χαὶ τὸ ᾿Ἰχαιμένους εἰς Περσέα τὸν “ιὸς 
3 ΄ὔ ἀναφέρεται: 

ΑΔ. Καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ Σώχρατες, εἰς Εὐρυσάχη, 
τὸ δ᾽ Εὐρυσάχους εἰς Δία. 

ΣΩ. Καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ γενναῖε ᾿“λχιβιάδη, εἰς 
Δαίδαλον, ὃ δὲ Ζαίδαλος εἰς Ἥφαιστον τὸν 4ιός. ἀλλὰ 
τὰ μὲν τούτων ἀπ αὐτῶν ἀρξάμενα βασιλῆς εἰσιν ἔχ 
βασιλέων μέχρι Διός, οἱ μὲν ἥργους τὲ χαὶ “αχεδαίμονγος, 
οἱ δὲ τῆς Περσίδος τὸ ἀεί, πολλάκις δὲ χαὶ τῆς “σίας, 
ὥσπερ χαὶ νῦν" ἡμεῖς δὲ αὐτοί τε ἰδιῶται καὶ οἱ ττατέρες. 
εἰ δὲ χαὶ τοὺς προγόνους σὲ δέοι καὶ τὴν πατρίδα Εὐρυ- 
σάχους ἐπιδεῖξαι Σαλαμῖνα ἢ τὴν Αἰαχοῦ τοῦ ἔτι προτέ- 
ρου Ἄϊγιναν “Ἱρταξέρξῃ τῷ Ξέρξου, πόσον ἂν οἴει γέλωτα 
ὀφλεῖν; ἀλλ ὃ ὅρα μὴ τοῦ τε γένους ὄγχῳ ἐλαττώμεϑα τῶν 
ἀνδρῶν καὶ τῇ ἄλλῃ τροφῇ. ἢ οὐχ ἤσϑησαι τοῖς τὲ .1α- 
χεδαιμιονίων βασιλεῦσιν ὡς μεγάλα τὰ ὑπάρχοντα, ὧν αἱ 
γυναῖχες δημοσίᾳ φυλάττονται ὑπὸ τῶν ἐφόρων, ὅπως 
εἰς δύναμιν μὴ λάϑῃ ἐξ ἄλλου γενόμενος ὃ βασιλεὺς ἢ ΓΑΕ 

23 (1. Σ220). - - -» ΄ “ ἐξ Ἡραχλειδῶν; ὃ δὲ Περσῶν τοσοῦτον ὑπερβάλλει, ὡστ 
2 Χ ς ᾿ 2} ς 3 3} ᾽Χ Ἁ ’ ΒΡ} 

οὐδεὶς ὑποιψνίαν ἔχει ὡς ἐξ ἄλλου ἂν βασιλεὺς γένοιτο ἢ 
2 2 “ὦ Ν δ᾽ » ς ᾽ Ἁ 2 » ἧἔ Σ Ν 

ἐξ αὑτοῦ" διὸ οὐ φρουρεῖται ἢ βασιλέως γυνὴ ἀλλ ἢ ὑπὸ 
φόβου. ἐπειδὰν δὲ γένηται ὃ παῖς ὃ πρεσβύτατος, οὗττερ 
ἡ ἀρχή, πρῶτον μὲν ἑορτάζουσιν πάντες οἱ ἐν τῇ βασι- 
λέως, ὧν ἂν ἄρχῃ, εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χρόνον ταύτῃ τῇ 
ἡμέρᾳ βασιλέως γενέϑλια ἅπασα ϑύει [χαὶ ἑορτάζει] ἡ 

Ι τραφῶσιν ἢ ἢ ΟῚΣ γράφωσιν Β 2 ἀρετήν ΒΤ: ἀρετὴν ἀνάγκῃ 
(ορεῖ 7 οἱ δὲ --- ὃ γένος καὶ οτη. Β, ἴῃ τηᾶτρ΄. Δ44. νεΐὰ5 Ὁ 8 τὸ 
ἘῈ Β ([ογίαβββ ῥγὸ τὸ αὶ αὶ ἔπ οἱ δὲ, πάγη ἴῃ ΟΠ νϑῦθα ἔκγονοι --- 
ἀχαιμένους ΟΠλΪ558) τό τὸ αἰεὶ ΒΤ: ἀεὶ ςοάδχ Α Βἴο δαὶ 18 τοῦ 
προγόνου σε δέοι τὴν πατρίδα Εὐρυσάκους ἐπιδεῖξαι ἢ οοάθχ Α 5ῖο- 
861 | σε δέοι Τ: Ὁ Ἢ 19 τοῦ Τὶ 564 ὁ ἴῃ ἴ85. 20 ἂν ΒΤ: δὴ 
ϑίοραθῃβο: 21 τοῦ ΒΤ; τῷ τοῦ ϑιορδοιις 25 ὁ βασιλεὺς ΒΤ: βα- 
σιλεὺς ςοάεχ Α 5ίοΡδεὶ 27 ἂν βασιλεὺς Β, ΘΙΌΡΑΘαΒ: βασιλεὺς 
ἂν Τ 28 ἀλλὴ Β, ἢ Τ, 564 ΒΈΡΓΑ νΘΥΞΊΙΠῚ ἀΐ 232 γενέϑλμια ΤΙ: 
γενέσια Β | ἅπασα Β: πᾶσα Τ' | καὶ ἑορτάζει ἀφἰονὶξ (οθεῖ 
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᾿“σία᾽ ἡμῶν δὲ γενομένων, τὸ τοῦ κωμῳδοποιοῦ, οὐδ᾽ οἱ 
γείτονες σφόδρα τι αἰσϑάνονται, ὠ “Ἱλκιβιάδη. μετὰ 
τοῦτο τρέφεται ὃ παῖς, οὐχ ὑττὸ γυναιχὸς τροφοῦ ὀλίγου 
ἀξίας, ἀλλ᾽ ὑπ εὐνούχων οἱ ἂν δοκῶσιν τῶν τιερὶ βασιλέα 
ἄριστοι εἶναι" οἷς τά τε ἄλλα προστέταχται ἐπιμέλεσϑαι 
τοῦ γενομένου, χαὶ ὅπως κάλλιστος ἔσται μηχανᾶσϑαι, 
ἀνατιλάττοντας τὰ μέλη τοῦ παιδὸς χαὶ κατορϑοῦντας" 
χαὶ ταῦτα δρῶντες ἕν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ἐττειδὰν δὲ ἕτχε- 
τέτεις γένωνθ᾽ οἱ παῖδες, ἐπὶ τοὺς ἵππους χαὶ ἐπὶ τοὺς 
τούτων διδασχάλους φοιτῶσιν, χαὶ ἐπὶ τὰς ϑήρας ἄρχον- 
ται ἰέναι᾽ δὶς ἑπτὰ δὲ γενόμενον ἐτῶν τὸν παῖδα παρα- 
λαμβάνουσιν οὺς ἐχεῖνοι βασιλείους παιδαγωγοὺς ὀνομά- 
ζουσιν" εἰσὶν δὲ ἐξειλεγμένοι Περσῶν οἱ ἄριστοι δόξαντες 
ἐν ἡλικίᾳ τέτταρες, ὃ τὲ σοφώτατος καὶ ὃ «δικαιότατος 
χαὶ ὃ σωφρονέστατος χαὶ ὃ ἀνδρειότατος. ὧν ὃ μὲν μα- 
γείαν τε διδάσχει τὴν Ζωροάστρου τοῦ Ὡρομάζου" ἔστιν 
δὲ τοῦτο ϑεῶν ϑεραπεία᾽ διδάσχει δὲ χαὶ τὰ βασιλιχά" 
ὃ δὲ δικαιότατος ἀληϑεύειν διὰ παντὸς τοῦ βίου" ὃ δὲ 
σωφρονέστατος μηδ᾽ ὑπὸ μιᾶς ἄρχεσϑαι τῶν ἡδονῶν, ἵν 
ἐλεύϑερος εἶναι ἐϑίζηται χαὶ ὄντως βασιλεύς, ἄρχων 
σπιρῶτον τῶν ἐν αὑτῷ, ἀλλὰ μὴ δουλεύων" ὃ δὲ ἀνδρειό- 
τατος ἄφοβον χαὶ ᾿ἀδεᾶ παρασχευάζει, ὡς ὅταν δείσῃ 
δοῦλον ὄντα. σοὶ δ᾽, ὦ λκιβιάδη, “Περικλῆς ἐπέστησε 
παιδαγωγὸν τῶν οἰχετῶν τὸν ἀχρειότατον ὑττὸ γήρως, 
Ζώπυρον τὸν Θρᾷχα. διῆλϑον δὲ χαὶ τὴν ἄλλην ἄν σοι 
τῶν ἀνταγωνιστῶν τροφήν. τε χαὶ παιδείαν, εἰ μὴ πολὺ 
ἔργον ἦν᾽ χαὶ ἅμα ταῦϑ'᾽ ἱχανὰ δηλῶσαι χαὶ τάλλα ὅσα 
τούτοις ἀκόλουϑα. τῆς δὲ σῆς γενέσεως, (ὦ ᾿Ἱλκιβιάδη, 
χαὶ τροφῆς καὶ παιδείας, ἢ ἄλλου ὁτουοῦν ““ϑηναίων, ὡς 
ἔπος εἰπτεῖν, οὐδενὲ μέλει, εἰ μὴ εἴ τις ἐραστής σου τυγ- 
χάνει ὦν. εἰ δ᾽ αὐ ἐϑέλοις εἰς πλούτους ἀποβλέψαι χαὶ 
τρυφὰς καὶ ἐσθῆτας ἱματίων ϑ᾽ ἕλξεις καὶ μύρων ἀλοιφὰς 

5 προστέτακται --- 7 κατορ' ϑοῦντας ῬγίΞξοϊδη. ἰπϑι1ἰ, ΧΥΤΠ 254 11 336 
Ηδετίζ | τι δὲς --- τ) βασιλικά Αρα]. ἄς τιαρῖα ΧΙ ΧΥ͂ Ρ. 5ο2 Ἡ:πάεργαπά 

2 σφόδρα τι (ΚΤ: σφόδρα Β}; κα τά τε ἄλλα Τ: ταλλα Β | ἐπι- 
μελέσϑαι Β, ἐπιμελεῖσθαι Ἵν 6 ὅπως Β: ὅπως ὅτι Τ, ὅπως ὡς 
Βαϊΐεσ 8 Ἕπτέτεις ἴ: ἑπτετεῖς Β, ἑπέτεις Τ, ἑπταέτεις Ὁ 1Ι ,γενό- 
ἕενον Βαυίζδηῃ, (αἰβίοτσαιϊ σιοραδαβ: “)επομένων ΒΊΉ: γενόμενοι 
σοαϊοθ5 Α Β ϑίοθεββδὶ 21 αυτῷ Β, αὐτῷ Τ' 22 σα αἰσοκδυείξοε 
ΘΟΒ]οἰθυτήδομογ; σαρασκευάζων ΒΥ 23 δοῦλον ΒΤ: δειλὸν Ἡειιϑάς 
ΞΡΘΟΣ ΟΥ̓. Ἐ12 30 μέλει Βι: μέλλει Τ' 31 ἐθέλοις Β: ἐθέλεις Τ 

18) 
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“χαὶ ϑεραπόντων πλήϑους ἀχολουϑίας τήν τε ἄλλην ἁβρό- 
τητα τὴν Περσῶν, αἰσχυνϑείης ὁ ἂν ἐπὶ σεαυτῷ, ,αἰσϑανόμενος 
ὅσον αὐτῶν ἐλλείπεις. εἰ δ᾽ αὖ ἐθελήσεις εἰς σωφροσύνην 

τε χαὶ χοσμιότητα ἀποβλέψαι χαὶ εὐχέρειαν χαὶ εὐκολίαν 
χαὶ μεγαλοφροσύνην χαὶ εὐταξίαν χαὶ ἀνδρείαν καὶ χαρτε- 
ρίαν χαὶ φιλοπονίαν καὶ φιλονικίαν χαὶ φιλοτιμίας τὰς 
“ακεδαιμονίων, παῖδ᾽ ἂν ἡγήσαιο σαυτὸν πᾶσι τοῖς τοι- 
οὕτοις. εἰ δ᾽ αὖ τι χαὶ πλούτῳ προσέχεις χαὶ χατὰ τοῦτο 
οἴει τὶ εἶναι, μηδὲ τοῦϑ' ἡμῖν ἄρρητον ἔστω, ἐάν πως αἴσϑῃ 
οὗ εἷ. τοῦτο μὲν γὰρ εἰ ἐϑέλεις «εἰς τοὺς “Τακεδαιμονίων ΙΟ 

πλούτους ἰδεῖν, γνώσει ὅτι πολὺ τἀνϑάδε τῶν ἐχεῖ ἐλλεί- 
» Ἁ “ 2 -» Ὁ ΣΙ τ » ᾿ ,ὔ 

πει. γῆν μὲν γὰρ ὁσὴν ἔχουσιν τῆς 9. ἑαυτῶν καὶ Μεσσήνης, 
οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀμφισβητήσειε τῶν τῇδε πλήϑει οὐδ᾽ ἀρετῇ, 
οὐδ᾽ αὖ ἀνδραπόδων χτήσει τῶν τε ἄλλων χαὶ τῶν εἷλω- 
τιχῶν, οὐδὲ μὴν ἵππων γε, οὐδ᾽ δσ' ἄλλα βοσχήματα 
χατὰ Μεσσήνην νέμεται ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα ξῶ χαί- 
ρειν, χρυσίον δὲ χαὶ ἀργύριον οὐχ ἔστιν ἐν πᾶσιν Ἕλλησιν 
“ 3) , δι αν κι ν Χ 2} ᾿ ΞΕ 

ὅσον ἕν “1αχεδαίμονι ἰδίᾳ" πολλὰς γὰρ ἤδη γενεὰς εἰσέρ- 
χεται μὲν αὐτόσε ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων, πολλάχις δὲ 

αι ἐν ᾿ 2." ᾿ 2 , 5.) ἔν ὃ 
χαὶ ἐκ τῶν βαρβάρων, ἐξέρχεται δὲ οὐδαμόσε, ἀλλ᾽ ἀτε- 

128 χνῶς χατὰ τὸν Αἰσώπου μῦϑον, [ὃν ἡ ἀλώπηξ πρὸς τὸν 
λέοντα εἶπεν: χαὶ τοῦ εἰς “Ἵαχεδαίμονα νομίσματος εἰσιόγ- 
τος μὲν τὰ ἴχνη [τὰ ἐκεῖσε τετραμμένα; δῆλα, ἐξιόντος 
δὲ οὐδαμῇ ὃ ἂν τις ἴδοι" ὥστε εὑ χρὴ εἰδέναι ὅτι χαὶ χρυσῷ 
χαὶ ἀργύρῳ οἱ ἐχεῖ ττλουσιώτατοί εἶσιν τῶν “Βλλήνων, χαὶ 
αὖ ἐκείνων ὃ βασιλεύς" ἔχ τὲ γὰρ τῶν τοιούτων μέγισται 
λήψεις χαὶ πλεῖσταί εἰσι τοῖς βασιλεῦσιν, ἔτι δὲ χαὶ ὃ 
βασιλικὸς φόρος οὐχ ὀλίγος γίγνεται, ὃν τελοῦσιν οἱ “α- 
χεδαιμόνιοι τοῖς βασιλεῦσιν. χαὶ τὰ μὲν “αχεδαιμονέων 

2 σεαυτῷ Β: σ᾽ αυτῷ ΤΊ αἰσϑανόμενος Β: αἰσϑόμενος Τ᾽ 3 ἐϑε- 
λήσεις ΒΤ: ἐϑέλεις ἩεΙΠἀοτῇ δὰ ῬΠδβάοη. 68 ς πᾶσι ΒΤ: ἐν 
σιᾶσι ϑίΘΡΠΔΠηΙΙ5 9 αἴσϑη Τ, 564 ἡ ἴῃ γ8 5. 10 ἐϑ'έλεις εἰς 
ΘΟμηριάου; ἐθέλεις ΒΤ 12 γῆν Τ: τὴν Β, γῆς Βα ΠΡδῦτη | τήν 
ϑ᾽ ἑαυτῶν καὶ Μεσήνην ϑίγινᾳ 13 νεῖρθα Ηἷς Ἰηξογο ῖσβα Ραυΐαν!ί 
Βαυζτηδηῃ 18 πολλὰς -- γενεὰς ΤΙ: πολλαῖς --- γενεαῖς Β τ αὐτόσε 
Β: αὐτὸς Τ᾽ 21 ὃν -- εἶπε ἀεἸενὶ (ὡς κατὰ τὸν «Αἰσώπου εὖϑον ἡ ῇ 
ΑΞ0[ὃν ΒΤ: ὃ Βομηρίαοτ, ὃ ὅπερ Βαζπηάηη; ὥσπερ 23 τετραμμένα 
Τ: γεγραμμένα Β (τὰ ἐκεῖσε τετραμμένα ἀβ]δνὶξ ΗἰγβοἘ ρ) 24 ἴδοι 
Τ, 564 οεἐ ἴῃ 1085. 26 αὖ ἐκείνων 50Υ1ρΡ51: αὐτῶν ἐκείνων ΒΊ, αὖ 
τῶν ἐκεῖ ΒΟΒΙΘΙΘ τη ΠοΥ ὧν Β, 56ἀ τ βιιρύα νϑύβιμι (ἐκ τεττάρων 
τοιούτων Τ), ἐκ τοιούτων τεττάρων (,, 564 τε γὰρ δἀᾷά. 5 ρῖὰ γεῖ- 
51. Ο) 

15 

20 

28 



κυ. ὦ ΒΩ 

124 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ,. 91 

ὡς πρὸς Ἑλληνικοὺς μὲν πλούτους μεγάλα, ὡς δὲ πρὸς 
τοὺς Περσιχοὺς χαὶ τοῦ ἐχείνων βασιλέως οὐδέν᾽ ἐπεί ((.2570) 
ποτ ἐγὼ ἤκουσα ἀνδρὸς ἀξιοττίστου τῶν ἀναβεβηχότων 
παρὰ βασιλέα, ὃς ἔφη παρελϑεῖν χώραν πάνυ στολλὴν 

5 χαὶ ἀγαϑήν, ἐγγὺς ἡμερησίαν ὅδόν, ἣν χαλεῖν τοὺς ἐπι- 
χωρίους ζώνην τῆς βασιλέως γυναιχός᾽ εἶναι δὲ χαὶ ἄλλην 
ἣν αὖ χαλεῖσϑαι καλύπτραν, χαὶ ἄλλους πολλοὺς τόπους 
χαλοὺς χἀγαϑοὺς εἰς τὸν χόσμον ἐξηρημένους τὸν τῆς ( 
γυναιχός, χαὶ ὀνόματα ἔχειν ἕχάστους τῶν τόπων ἘΣ 

10 ὅχάστου τῶν κόσμων ὥστ᾽ οἶμαι ἐγώ, εἴ τις εἴποι τῇ 
βασιλέως μητρί, Ξέρξου δὲ γυναικί, ““μήστριδι, ὅτι ἐν 
νῷ ἔχει σοῦ τῷ ὑεῖ ἀντιτάττεσϑαι ὃ 4:εινομάχης υἱός, 
ἢ ἔστι χόσμος ἴσως ἄξιος μνῶν σιδντήχοντα, εἰ πάνυ 
πολλοῦ, τῷ δ᾽ ὑεῖ αὐτῆς γῆς πλέϑρα Ἐρχίασιν οὐδὲ 

15 τριαχόσια, ϑαυμάσαι ἂν ὅτῳ ποτὲ πιστεύων ἐν νῷ ἔχει 
οὗτος ὃ “ἀλκιβιάδης τῷ ᾿ρταξέρξῃ διαγωνίζεσϑαι, χαὶ Ὁ 
οἶμιαι ἂν αὐτὴν εἰχσεῖν ὅτι οὐκ ἔσϑ᾽ ὅτῳ ἄλλῳ πιστεύων 
οὗτος ὃ ἀνὴρ ἐχειχειρεῖ πλὴν ἐπιμελείᾳ τὲ χαὶ σοφίᾳ" 
ταῦτα γὰρ μόνα ἄξια λόγου ἐν “Ἕλλησιν. ἐπεὶ εἴ γε πύ- 

20 ϑοιτο, ὅτι ὃ Αλχιβιάδης οὗτος γνῦν ἐπιχειρεῖ πρῶτον μὲν 
ἔτη οὐδέπω γεγονὼς σφόδρα εἴχοσιν, ἔπειτα παντάπασιν 

(ἔ 1235) ἀπαίδευτος, πρὸς δὲ τούτοις, τοῦ ἐραστοῦ αὐτῷ λέγοντος 
ὅτι χρὴ σιρῶτον μαϑόντα χαὶ ἐπιμεληϑέντα αὑτοῦ χαὶ 
ἀσχήσαντα οὕτως ἰέναι διαγωνιούμενον βασιλεῖ, οὖκ ἐϑέ- Ε 

25. λει; ἀλλά φησιν ἐξαρχεῖν χαὶ ὡς ἔχει, οἰμαι ἂν αὑτὴν 
ϑαυμάσαι τὸ χαὶ ἐρέσθαι" τί οὖν σοτ᾽ ἔστιν ὅτῳ πιστεύϑξι 
τὸ μειράκιον; εἰ οὖν λέγοιμεν ὃ ὅτι κάλλει τὲ χαὶ μεγέϑει 
καὶ γένει χαὶ πλούτῳ χαὶ φύσει τῆς ψυχῆς, ἡγήσαιτ᾽ ἂν 
ἡμᾶς, ὦ ᾿χλκιβιάδη, μαίνεσθαι πρὸς τὰ παρὰ σφίσιν 

30 ἀποβλέψασα πάντα τὰ τοιαῦτα. οἶμαι δὲ κἂν “αμπιδώ, 
τὴν “εωτυχίδου μὲν ϑυγατέρα, “Ἰρχιδάμου δὲ γυναῖχα, 134 
Ἄγιδος δὲ μητέρα, οἱ πάντες βασιλῆς γεγόνασιν, ϑαυμά- 
σαι ἂν χαὶ ταύτην εἷς τὰ παρὰ σφίσιν ὑπάρχοντα ἄπο- 

3 ἐγὼ --- 4 βασιλέα εττοορ. περὶ μεϑόδου δεινότητος 28 ΤΙ 449 ϑΡεηβεὶ 

9 ὀνόματα ἔχειν ἑκάστους ΒΤ: ὄνομα ἔχειν ἕκαστον ἨϊΥΒΟΠΪρ' 
12 ἔχει σου ΤΌ: ἔχεις οὐ Β τ πάνυ πολλοῦ Β: παμπόλλου Ηγβς Πρ 
(οτξ. Ἐ2. στῆ Ἐρχίασιν, Βευίηδηῃ: ἐρχιάσι Β, ἐρχιᾶσιν Τ τό οὗτος 

β Β: οὕτως Τ᾽ 18 ὁ ἀνὴρ Γ(ὈΤ: κα ἀνὴρ Β 9 εἰ Β, 564 ε ἴῇ τ85. 
20 ὁ ἀλκιβιάδης Β: ἀλκιβιάδης ΤΙΊνῦν ἐπιχειρεῖ ΟΤη. ΔΡΟΡΥΆΡΒΆ, Βείί- 
ἸΏΔΠη 25 ἂν αὐτὴν Β: ἂν 1 46 πιστεύει ΔΡΟΡΎΆΡΠΔ:;: πιστεύοι ΒΤ' 
31 λεωτυχίδου ΤΙ: λευτυχίδου Β, 564 1} ἴῃ τ45., δεὐτυχίδου ( 
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βλ έψασαν, εἰ σὺ ἐν νῷ ἔχεις τῷ ὑεῖ αὐτῆς διαγωνίζεσθαι : 
οὕτω χαχῶς ἠγμένος. χαίτοι οὐχ αἰσχρὸν δοχεῖ εἶναι, εἰ 
τῶν πολεμίων γυναῖχες βέλτιον σερὶ ἡμῶν διανοοῦνται, 
οἵους χρὴ ὄντας σφίσιν ἐπιχειρεῖν, ἢ ἡμεῖς περὶ ἡμῶν 
αὐτῶν; ἀλλ, ὦ μαχάριε, πειϑόμενος ἐμοί τε χαὶ τῷ ἐν 5 

Β Ζελφοῖς γράμματι, γνῶϑι σαυτόν, ὅτι οὗτοι εἰσὶν ἂν- 
((. 2582) τέπταλοι, ἀλλ᾽ οὐχ οὺς σὺ οἴει᾽ ὧν ἄλλῳ μὲν οὐδ᾽ ἂν ἕνὶ 

περιγενοίμεϑα, εἰ μή περ ἐστιμελ ἑίᾳ τὲ χαὶ τέχνῃ. ὧν σὺ 
εἰ ἀπολειφϑήσει, χαὶ τοῦ ὀνομαστὸς γενέσϑαι ἄπολει- 
φϑήσει ἐν “Ελλησί τε χαὶ βαρβάροις, οὗ μοι δοχεῖς ἐρᾶν τὸ 
ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἄλλου. 

ΑΔ. Τίν᾽ οὖν χρὴ τὴν ἐπιμέλειαν, ὦ Σώχρατες, ποιεῖ- 
σϑαι; ἔχεις ἐξηγήσασθαι; παντὸς γὰρ μᾶλλον ἔοιχας 
ἀληϑῆ εἰρηχότι. 

σ Σῷ. Μαί' ἀλλὰ γὰρ χοινὴ βουλή, ᾧτινε τρόπῳ ἂν ὅ τε 
τι βέλτιστοι γενοίμιεϑα᾽ ἐγὼ γάρ τοι οὐ περὶ μὲν σοῦ 
λέγω ὡς χρὴ παιδευϑῆναι, σεερὶ ἐμοῦ δὲ οὔ" οὐ γὰρ ἔσϑ' 
ὅτῳ σου διαφέρω πλήν γ᾽ ἑνί. 

ΑΔ ᾿Ζίνες ᾿ 

ΣΩ. Ὁ ἐπέτροττος ὃ ἐμὸς βελτίων ἐστὶ καὶ σοφώτερος 20 
ἢ [Περιχλῆς] ὃ σός. 

δε ΣἸΒΟ οὗτος, ὦ Σώκρατες: 

ΣΩ Θεός, ὠ ᾿Αλκιβιάδῃ, ὅσπερ σοί με οὐχ εἴα ττρὸ 
τῆσδε, τῆς ἡμέρας διαλεχϑῆναι᾽ ᾧ χαὶ πιστεύων λέγω, 
ὅτι ἡ ἐπιφάνεια δι οὐδενὸς ἄλλου σοι ἔσται ἢ δὲ ἐμοῦ. :2ς- 

19) ΑΔ. Παίζεις, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Ἴσως" λέγω μέντοι ἀληϑῆ, ὅτι ἐπιμελείας δεό- 

μεϑα, μᾶλλον μὲν πάντες ἄνϑρωποι, ἀτὰρ νώ γε καὶ 
μάλα σφόδρα. 

ΑΛ. Ὅτι μὲν ἐγώ, οὐ ψεύδει. 30 
ΣΩ. Οὐδὲ μὴν ὅτι γε ἐγώ. 

2 εἶναι εἰ Ὁ: εἶναι Β, εἶναι εἰ αἱ Τ, ΟἸγταρίοάογαθΒ 3 περὶ 
ἡμῶν διανοοῦνται Β: διανοοῦνται περὶ ἡμῶν Τ' 6 οὗτοί Β: 

οὗτοι ἡμῖν Τ 8 εἰ δ (πβϑαυϊξαγ τε νΕὶ βἰπ}}]6 αὐ] οοπη- 
ῬΓΘββϑίοηθ [ΟΠ] οσιτη ΟΥ̓ τη) [ περ Β, εἰ δὲ! μή περ (, εἰ μὴ ΤΊ τε 
5ΟΥΡΒ1: τε ἄν ΒΤ 9 ὀνομαστὸς τ: ὀνόματος Β Ϊ ἀπολειφϑήσει Β: 
ἀπολειφϑήση Τ, 5Ξεά εἰ εἴ ἤ εχ επιεπά. εἴ ἡ Ροβί σ βουῖρϑιξ ἃ 
Ι0 δηΐβ καὲ Ἰοβιιηξαν ἴῃ Τ᾽ ἐν ἕλλησί τε καὶ τα: 564 ρΡυποίβ5 
ποίαία [οὐ Βὲ: οὐτΤτ τῇ κοινὴ μα ὴΝ ϑίθρμδαπαβ: κοινῇ βουλῇ ΒΤ 
21 Περικλῆς ἀ6]ενὶ ΗΊΓΒΟΒΙΡ: 28 μᾶλλον μὲν ΒΤ: μᾶλλον δὲ Ὁ 
31 ἐγὼ Β: ἐγὼ δέομαι Τ, 564 δέομαι Θχίγα νΘΥΒῸΠῚ 
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Τί οὖν δὴ ποιῶμεν; 

Οὐκ ἀπορρητέον οὐδὲ μαλαχιστέον, ὦ ἑταῖρε. 
Οὔτοι δὴ πρέπει γ᾽, ὦ Σώχρατες. 

Σῷ. Οὐ γάρ, ἀλλὰ σχετττέον κοινῇ. καί μοι λέγε" φα- 
5 μὲν γὰρ δὴ ὡς ἄριστοι βούλεσϑαι γενέσϑαι. ἡ γάρ; Ε 

ΑΔ. 

ΣΩ. 

ΑΛ. 

ΣΩ; 

10 ΑΛ. 

ΣΟ. 

ΑΛ. 

ΣΩ. 

ἌΝ. 

15 ΣΟ: 

ΑΛ. 

ΣΩ. 

ΑΛ. 

ΘΝ 

20 ΑΛ. 

ΩΣ 

Ναέ. 
᾿ 3 ’ 

1ίνὰα ἀρετὴν; 
4ῆλον ὅτι ἥνττερ οἵ ἄνδρες οἱ ἀγαϑοί. 
Οἱ τέ ἀγαϑοί; 
4ῆλον ὅτι οἱ “πράττειν τὰ πράγματα. 
Ποῖα; ἀρα τὰ ἱππικά; 
Οὐ δῆτα. 
ΠῚ τοὺς ἱππικοὺς γὰρ ἂν μεν; 

Ναί. 

“ἀλλὰ τὰ ναυτικὰ λέγεις: 
Οὐ 
Παρὰ τοὺς ναυτιχοὺς γὰρ ἂν ἡμεν; 
Ναί. 
.9 ον “ «' ,ὔ, 7 

“λλὰ ποῖα; ἃ τίνες πράττουσιν; 

“ἅπερ ᾿ἀϑηναίων οἱ καλοὶ κἀγαϑοί. 
Καλοὺς δὲ χἀγαϑοὺς λέγεις τοὺς φρονίμους ἢ 195 

τοὺς ἄφρονας; 
ΑΛ. 

Σί, 

25 ΑΔ. 

Τοὺς φρονίμους. 
Οὐχοῦν ὃ ἕκαστος φρόνιμος, τοῦτ᾽ ἀγαϑός; 
Ναί. 

Ὃ δὲ ἄφρων, πονηρός; 
Πῶς γὰρ οὔ; 
ρ᾽ οὖν ὃ σχυτοτόμος φρόνιμος εἰς ὑποδημά- 

των ἐργασίαν; 
30 ἌᾺΔῚ 

ΣΩ, 

ΑΛ. 

Ἐῶ, 

τόμος; 
35 ΑΔ. 

Πάνυ γϑξ. 
᾿“γαϑὸς ἀρ᾽ εἰς αὐτᾶ; 
“2γαϑός. 
Τί δ᾽; εἰς ἱματίων ἐργασίαν οὐκ ἄφρων ὃ σχυτο-- 

Ναί. 

Ἢ τί οὖν δὴ ποιῶμεν 50Υ1ρ51; τί οὖν ἂν ποιοῖμεν ΒΤ, τί οὖν 
ποιῶμεν (ορΡεῖ 2 ἀπορρητέον ΘΧ ΕΙΠ6Πά. Δρορτ. Ἐ, (ορεί: ἀπο- 
κνητέον Β, ἀπορητέον Τ᾿ μαλακιστέον Β: μαλϑακιστέον Τ᾽ καὶ γὰρ 

δὴ Β: γὰῤ ΤΊ ὡς Τ: ὦ Β τὸ ὅτε οἱ Τ: ὅτε οἷοι Β, 4υϊᾷ νοϊαποτῖξ 
ΤἝΟΘΏ5 Τηδηι115, ἱποθγία 26 5Β; ὁ Τ᾽ 81 αὐτά Β: ταῦτα Τ 

Ῥάζαίο νοΐ. Χ71. 2: 



(ἢ, 258 Ὁ) ΑΛ. 

μένων ἀλλήλοις, ὥσπερ ἡμεῖς ζῶμεν ἐν ταῖς τεόλεσιν. 
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Καχὸς ἄρα εἰς τοῦτο; 
Ναί. 

125 

Ὅ 2 Ἁ 2 7ὔ » λό ᾿ ᾿ ΄ Α 

αὕτος ἀρὰ τούτῳ γὲ τῷ λόγῳ χαχὸς τὲ χαὶ 

Φαίνεται. φ 
Ἢ οὖν λέγεις τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας εἶναι χαὶ χα- 

Οὐ δῆτα. 
“Τλλὰ τίνας ποτὲ τοὺς ἀγαϑοὺς λέγεις; 
Τοὺς δυναμένους ἔγωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει. 
Οὐ δήπου ἵππων γε; 
Οὐ δῆτα. 
.41λλ} ἀνθρώπων; 
Ναί. 
ρα χαμνόντων; 
Οὐ. 
᾿“λλὰ πλεόντων; 
Οὐ φημι. 
““λλὰ ϑεριζόντων; 
Οὔ. 
.Χ1λ}: οὐδὲν ποιούντων ἢ τι ποιούντων; 
Ποιούντων λέγω. 
Τί; πειρῶ χαὶ ἐμοὶ δηλῶσαι. 

1Ο 

15 

20 

Οὐχοῦν τῶν καὶ συμβαλλόντων ἑαυτοῖς καὶ χρω- 

25 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν ἀνϑρώποις χρω- β 

μένων; 
τ Αῦδι 

ΣΩ. 

ΑΛ, 

ΣΩ. 

ἌΙΔΝ. 

ΣΏΩ. 

ΑΔ, 

Σὰ. 

ΑΔ. 

29 κελευστῶν 1, 56ἃ τῶν 6Χ οΙ6Πηά. 
βερνητικῆς Τ' 

Ναι. 
ΕἸ - , ΓΝ 
“ρα χελευστῶν χρωμένων ἕἑρέταις: 

2 - 

Οὐ δῆτα. 
Ἁ Ἁ [4 2 ΄ 

Κυβερνητιχὴ γὰρ αὑτὴ γε ἀρετῆ;: 
Ναί. 

30 

1:5. ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν αὐλητῶν, ἀνϑρώ- 
Ὁ ποις ἡγουμένων δῆς χαὶ χρωμένων χορευταῖς: 

Οὐ δῆτα. 
κ Χ “ 7 Ἔ 

“Χοροδιδασχαλιχὴ γὰρ αὑτὴ γ᾽ αὖ; 
Πᾶανυ γε. 

35 

31 κυβερνητικὴ Β: κυ- 



Ψ 

ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

126 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. 90 

ΣΩ, ᾿“λλὰ τί ποτε λέγεις χρωμένων ἀνϑρώπων ἀν- 
ϑρώποις οἷόν τ᾽ εἶναι ἄρχειν; 

ΑΔ. Κοινωνούντων ἔγωγε λέγω πολιτείας χαὶ συμ- 
βαλλόντων πιρὸς ἀλλήλους, τούτων ἄρχειν τῶν ἕν τῇ πόλει. 

ΣΩ, Τίς οὖν αὕτη ἢ τέχνη; ὥσπερ ἂν εἴ σε ἐροίμην 
σάλιν τὰ νυνδή, κοινωνούντων ναυτιλίας ἐπίστασϑαι ἂρ- 
χειν τίς ποιεῖ τἔέχγη; 

ΑΔ, Χυβερνητιχή. 
ΣΩ. Κοινωνούντων δ᾽ φδῆς, ὡς νυνδὴ ἐλέγετο, τίς ἔπι- 

: ὑεῖ 
στήμη ποιεῖ ἄρχειν; 

ΑΔ. Ἥνπερ σὺ ἄρτι ἔλεγες, ἡ χοροδιδασχαλία. 
ΣΩ, Τί δέ; πολιτείας χοινωνούντων τίνα χαλεῖς ἔπι- 

στήμην; 
ΑΔ. Φὐβουλίαν ἔγωγε, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Τί δέ; μῶν ἀβουλία δοχεῖ εἶναι ἡ τῶν κυβερ- 

γητῶν; 
ΑΔ. Οὐ δῆτα. 
Σῷ. .ζ42λῈλ᾽ εὐβουλία; 
ΑΔ. - Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Ψἰς γε τὸ σῴζεσϑαι πλέοντας. 
ΑΛ. Καλῶς λέγεις. 
Σῶ. Τί δέ; ἣν σὺ λέγεις εὐβουλίαν, εἰς τί ἐστιν; 
ΑΔ. Εἰς τὸ ἄμεινον τὴν πτόλιν διοιχεῖν καὶ σῴζεσϑαι. 
ΣΩ. ἤμεινον δὲ διοιχεῖται χαὶ σῴζεται τίνος παρα- 

γιγνομένου ἢ ἀττογιγνομένου; ὥσττερ ἂν εἰ σύ με ἔροιο" 
ἄμεινον διοιχεῖται σῶμα χαὶ σῴζεται τίνος παραγιγνομέ- 
γου ἢ ἀπογιγνομένου; εἴττοιμ᾽ ἂν ὅτι ὑγιείας μὲν παρα- 
γιγνομένης, νόσου δ᾽ ἀττογιγνομένης. οὐ χαὶ σὺ οἴει οὕτως; 

Ἄλι Ναί. 
ΣΩ. Καὶ εἴ (ὦ αὖ ἔροιο τίνος δὲ ἄμεινον ὄμματα; 

ὡσαύτως εἴποιμ ἂν ὅτι ὄψεως μὲν παραγιγνομένης, 
τυφλότητος δὲ ἀπογιγνομένης. χαὶ ὦτα δὲ χωφότητος 
μὲν ἀπογιγνομένης, ἀχοῆς δὲ ἐγγιγνομένης βελτίω τε 
γίγνεται χαὶ ἄμεινον ϑεραπεύεται. 

10 ποιεῖ Β: ποιεῖν Τ᾽ τι χοροδιδασκαλία « 20 εἴς --- πλέον- 
τας ϑοοίαδῖϊ, καλῶς λέγεις ΑἸΟΙΌΙΔΑΙ, τί κ. τ. λ. ϑοογαδίὶ {τυ Βαιου: 
νεῦρα ἔμοιγε --- πλέοντας ϑοογαῖὶϊ, καλῶς λέγεις ΑἸοΙ Δα, τί κ. τ. 1. 
ΘΟΟΥΔΙ {τ 1 ΘΟΒ] ΘΙ ΘΥτη ΟΠ συ, νΠΠΡῸ ἔμοιγε --- πλέοντας ΑἸΟΙΡΙΔΑΙ, 
καλῶς --- ἐστιν Θοοίαῖϊ {Πα ππαΓ 23 δὰ σῴζεσϑαι ἴῃ Τὶ γρ. να. 
ἸΠ5ΘΟαΌ ΘΠ 6Υᾶ50, γρ. σώζεται ἀροστ. Ρ 26 διοικεῖται --- σῴζεται Β: 
διοικεῖσϑαι --- σῴζεσθαι Τ|σῶμα Β: σώματα Ὁ 30 δὲ ΤΙ; δὲ παρα- 
γιγνομένου Β 

8: 

126 
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Αλ. ὌὈρϑώῶς. 
ΣΩ. Τί δὲ δὴ πόλις; τίνος παραγιγνομένου χαὶ ἄπο- 

γιγνομένου βελτίων τε γίγνεται χαὶ ἄμεινον ϑεραπεύεται 
χαὶ διοιχεῖται: 

σ᾽ ΑΔ. Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ὦ Σώκρατες, ὅταν φιλία μὲν 5 
αὑτοῖς γίγνηται πρὸς ἀλλήλους, τὸ μισεῖν δὲ χαὶ στασιά- 

((. 2598) ζξιν ἀπογίγνηται. 
ΣΏΩ. “6 οὖν φιλίαν λέγεις ὁμόνοιαν ἢ διχόνοιαν; (Ε 1238) 
ΑΛ. Ὁμόνοιαν. 

ΣΩ. “ιὰ τίν᾽ οὖν τέχνην διιονοοῦσιν αἱ πόλεις περὶ τ ΙΟ 

ἀριϑμούς: 

ΑΛ. “Μιὰ τὴν ἀριϑμητιχήν. 
ΣΩ, Τί δέ; οἱ ἰδιῶται οὐ διὰ τὴν αὐτήν; 
ΑΔ. 

2 - ᾿ ΙΝ ς "νοὦ 

ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ αὕὗτος αὐτῷ ἕχαστος:; 15 
ΑΔ. ᾿Μιαί. 

ΣΩ. Μιὰ τίνα δὲ τέχνην ἕκαστος αὐτὸς αὑτῷ ὁμονοεῖ 
Ὁ περὶ σπιϑαμῆς χαὶ πήχεως, ὁπότερον μεῖζον; οὐ διὰ τὴν 

μετρητιχήν; 
ΑΔ. Τί μήν; 20 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ οἱ ἰδιῶται ἀλλήλοις χαὶ αἱ πόλεις; 
ΑΔ. ΜΝ αΐ: 
ΣΩ, Τί δὲ περὶ σταϑιιοῦ; οὐχ ὡσαύτως; 
ΑΔ. Φημί. 
ΣΩ. Ἣν δὲ ὃν σὺ λέγεις ὁμόνοιαν, τίς ἔστι καὶ περὶ 25 

τοῦ, καὶ τίς αὐτὴν τέχνη παρασκευάζει; καὶ ἄρα ἥπερ 
πόλει, αὑτὴ καὶ ΞΕ καὶ αὐτῷ τε πρὸς αὑτὸν χαὶ πρὸς 
ἄλλον; 

ΑΔ. ΕΕἰχός .7έ τοι. 

ΣΩ. Τίς οὖν ἔστι; μὴ χάμῃς ἀποχρινόμενος, ἀλλὰ 30 
Ἑ προϑυμοῦ εἰπεῖν. 

ΑΔ. Ἐγὼ μὲν οἴμαι φιλίαν τε ἔχειν" λέγειν καὶ ὃμό- 

2 τί --- 38, τς ὦμεν 5:00. βογερ. 43, 146 

6 γίγνηται ΒΤ; ἐγγίγνηται Ἡ!γΕςοΠϊρ | τὸ μεσεῖν δὲ καὶ Β: τὸ δὲ 
μισεῖν τε καὶ Τ 13 δὲ Β, Βίοραριβ;: δαὲ Τ' 17 ἕκαστος αὐτὸς 
αὑτῷ Β: αὐτὸς αὑτῷ ἕκαστος Τ' 23 σταϑμοῦ ΤΙ: σταϑμοὺς Β 
26 αὐτὴν Τ: αὖ τὴν Β | τέχνη Δρορταρβῃα:; τέχνην ΒΤ, οοᾶδχ Α ϑῖο- 
Ἀεὶ | ἥπερ πολει Τ: εἰπεριπολεῖ ΒΒ 27 αὑτὴ 5οΥρΡ51: αὐτῇ Β, 5ἴο- 
Ῥαβθιβ, αὐτῇ Τ, αὕτη νυῇρο οἴ. ϑυτὴρ. 25);,4 32 τε ΒΤ: σε 514}}- 
Ὀδαμ,] ἔχειν λέγειν 5ουῖρϑβὶ: λέγειν ΒΤ, εἶναι ΕἸοΙΠιι5, ΘΟΒ] ΘΙ ουτηδοο σ 
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γοιαν, ἥνττερ ἡτατήρ τὲ ὑὸν φιλῶν ὁμονοεῖ χαὶ μήτηρ, 
χαὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ καὶ γυνὴ ἀνδρί. 

Σῷ. Οἴει ἂν οὖν, ὦ “Ἱλκιβιάδη, ἄνδρα γυναικὶ περὶ 
ταλασιουργίας δύνασθαι ὁμονοεῖν, τὸν μὴ ἐπιστάμενον 
τῇ ἐπισταμένῃ. 

ΑΔ. Οὑ δῆτα. 
Σῷ. Οὐδέ γε δεῖ οὐδέν" γυναιχεῖον γὰρ τοῦτό γε μά- 

ϑημα. 

ΑΔ. ΜΝ αί. 

ΣΩῶ. Τί δὲ; γυνὴ ἀνδρὶ περὶ ὅπλιτικῆς δύναιτ᾽ ἂν 
ὁμονοεῖν μὴ μαϑοῦσα; 

ΑΔ. Οὺὑ δῆτα. 
ΣΏῶ. ᾿νδρεῖον γὰρ τοῦτό γε ἴσως αὖ φαίης ἂν εἶναι. 
ΑΛ. Ἔγωγε. 

Σῷ. Ἔστιν ἄρα τὰ μὲν γυναιχεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα μα- 
ϑήματα χατὰ τὸν σὸν λόγον. 

ΑΔ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Οὐχ ἀρ᾽ ἔν γε τούτοις ἐστὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς 
ἄνδρας. 

ΑΔ. Οὗ. 
Σῷ. Οὐδ᾽ ἄρα φιλία, εἴχτερ ἡ ἀρνῶν ὁμόνοια ἦν. 
ἈΔΛ' Οὐ τ λὸς 

Σῷ, Ἧι ἄρα αἱ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράττουσιν, οὐ 
φιλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν. 

ΑΛ. Οὐκ ἔοικεν. 
Σῷ, Οὐδ᾽ ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ἣ τὰ ἀάρι 

αὑτῶν. 
᾿ ΨΗΝ ὁ τ 

. ΣΩ, Οὐδ᾽ εὖ ἄρα ταύτῃ οἰχοῦνται αἱ πόλεις, ὅταν τὰ 
αὑτῶν ἕχαστοι πράττωσιν; 

ΑΛ. Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΏΩ. Πῶς λέγεις, φιλέας μὴ παρούσης, ἧς ἔφαμεν 

γιγνομένης εὑ οἰχεῖσϑαι τὰς πόλεις, ἄλλως δ᾽ οὔ; 

Ἵ τοῦτό γε Β: τοῦτο Τ' το δὲ Β, δίοραειιβ: δαὲ Τ' 13 αὖ 
φαίης ἃ ἂν ΒΤ: ἂν φαίης ΟΡ ΔΕΙΙ5, φαίης ἂν ΔΡοΡΥαρῇα 26 ἄρκα Τ' 
29 εὑ ΟἸγπιρίοάοτιϑ: αὖ ΒΤ (εὖ οἰκοῦνται Ἠειπάς 5ΡΕς. οτἶξ, τὶ 3) 
32 ἔφαμεν Τ: φαμὲν ΒΟ 33 γιγνομένης Β: ἐγγιγνομένης Τ' 
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ΑΔ. “λλά μοι δοχεῖ χαὶ χατὰ τοῦτ᾽ αὐτοῖς φιλία ἐγ- 
γίγνεσϑαι, ὅτι τὰ αὑτῶν ἑχάτεροι. πράττουσιν. 

ΣΩ. Οὐχ ἄρτι γε νῦν δὲ πῶς αὖ λέγεις; ὁμονοίας 
μὴ ἐγγιγνομένης φιλία ἐγγίγνεται; ἢ οἷόν 9ϑ' ὁμόνοιαν 
γίγνεσϑαι περὶ τούτων ὧν οἱ μὲν ἴσασιν, οἱ δ᾽ οὔ; 5 

ΑΔ, ἀδύνατον. 
ΣΩ. “ίχαια δὲ πράττουσιν ἢ ἄδιχα, ὅταν τὰ αὑτῶν ᾿ , 

ἕχαστοι πράττωσιν; 
ΑΔ. Δίκαια" πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΟ, ΤῸ δίκαια οὖν πραττόντων ἐν τῇ πόλει τῶν πο- τὸ 

λιτῶν φιλία οὐχ ἐγγίγνεται πρὸς ἀλλήλους; 
ΑΔ, ἀνάγκη αὖ μοι δοχεῖ εἶναι, ῶ Σώχρατες. 
ΣΩ, Τίν᾽ οὖν ποτε λέγεις τὴν φιλίαν ἢ ὃ ὁμόνοιαν, περὶ 

ἧς δεῖ ἡ ἡμᾶς σοφούς τε εἶναι χαὶ εὐβούλους, ἵνα ἀγαϑοὶ 
ἄνδρες ὠμεν; οὐ γὰρ δύναμαι μαϑεῖν οὔϑ᾽ ἥτις οὔτ᾽ ἐν τε 

οἵἷστισιν᾽ τοτὲ μὲν γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς φαίνεται ἐνοῦσα, 
τοτὲ δ᾽ οὔ, ὡς ἐκ τοῦ σοῦ λόγου. 

ΑΔ. ἀλλὰ μὰ τοὺς ϑεούς, ὦ Σώχρατες, "οὐδ᾽ αὐτὸς 
οἶδ᾽ ὅ τι λέγω, κινδυνεύω δὲ χαὶ πάλαι λεληϑέναι ἐμαυ- 
τὸν αἴσχιστα ἔχων. 20 

ΣΩ. “4“Ζλλὰ χρὴ ϑαρρεῖν. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ ἤσϑου πε- 
πονϑὼς πεντηχονταξτύς, χαλεπὸν ἂν ἣν σοι ἐσιμεληϑῆ- 
ναι σαυτοῦ" νῦν δ᾽ ἣν ἔχεις ἡλικίαν, αὕτη ἐστὶν ἐν ἢ δεῖ 
αὐτὸ αἰσϑέσϑαι. 

ΑΔ. Τί οὖν τὸν αἰσϑανόμενον χρὴ ποιεῖν, ὦ Σώκρατες; 2ς 
ΣΟ. “πουρίνεσϑαι τὰ ἐρωτώμενα, ὠ “Ἱλκιβιάδη" χαὶ 

ἐὰν τοῦτο ποιῇς, ἂν ϑεὸς ἐϑέλῃ, εἴ τι δεῖ χαὶ τῇ ἐμῇ 
μαντείᾳ τειστεύειν, σύ τε κἀγὼ βέλτιον σχήσομεν. 

ΑΔ. Ἔσται ταῦϑ' ἕνεχά γε τοῦ ἐμὲ ἀττοχρίνεσϑαι. 
ΣΩ. Φέρε δή, τί ἐστιν τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσϑαι --- μὴ 30 

πολλάχις λθ με οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, οἰό- 
μενοι δέ - χαὶ πότ᾽ ἄρα αὐτὸ ποιεῖ ἄνϑρωπος; ἀρ᾽ ὅταν 
τῶν αὑτοῦ ἐπιμελῆται, τότε καὶ αὑτοῦ; 

30 φέρε --- 45, τ) ἀπεληλυϑότων 8100. ἤοτί!ερ. 21, 23 

2 πράττουσιν Β: πράττωσιν Τ᾽ 4 μὴ ἐγγιγνομένης Β, ΘίοΟΒΑΘι5: 
ἐγγιγνομένης Τ' 5 γίγνεσθαι περὶ τούτων ὧν οἱ μὲν ἴσασιν 514}1- 
Ῥαδιτῃ: γίγνεσθαι σερὶ τούτων ὧν οἱ μὲν ἴσασι περὶ τούτων Β, ἐγ- 
γίγνεσθαι περὶ] τούτων ὧν οἱ μὲν ἴσασι» Τ᾽ 23 ἣν ἐν 56 ἡ η ἴῃ Τὰ 5. 
25 αἰσϑανόμενον Τ, ΟἸγτηρίοάοσι: αἰσϑόμενον Β 32 αὐτὸ ποιεῖ 
Β, ϑίοθαδδιβ: στοιεῖ αὐτὸ ΤῚ ἄνϑρωπος 5ΟΥΙ͂ΡΒῚ (6 πο Χ): ἄνϑρωπος 
ΒΤ (εἴ οχ) 33 αὐτοῦ Β, ̓Θίορθδειβ: ἑαυτοῦ Τ 
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ΑΔ. Ἐμοὶ γοῦν δοχεῖ. 
ΣΩ. Τί δέ; ποδῶν ἄνϑρωπος πότε ἐπιμελεῖται; ἀρ᾽ 

ὅταν ἐκείνων ἐπιμελῆται ἅ ἔστι τῶν ποδῶν; 
ΑΛ. Οὐ μανϑάγω. 

5 ΣΩ. Καλεῖς δέ τι χειρός; οἷον δαχτύλιον ἔστιν ὅτου 
ἂν ἄλλου τῶν τοῦ ἀνθρώπου φαίης ἢ δαχτύλου; 

ΑΔ. Οὐ δῆτα. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ ποδὸς ὑπόδημα τὸν αὐτὸν τρόπον; 
ἌἍΑ Ναί. Β 

Ιιο Σῷ. ζρ᾽ οὖν ὅταν ὑποδημάτων ἐπιμελώμεϑα, τότε 
ποδῶν ἐπιμελούμεϑα; 

ΑΔ. Οὐ πάνυ μανϑάνω, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ. Τί δ᾽, ὦ ̓ ἀλκιβιάδη; ὀρϑῶς ἐπιμελεῖσθαι καλεῖς 

τι ὁτουοῦν πράγματος; 

15 ἈΔ. Ἔγωγε. 
Σί, ρ᾽ οὖν ὅταν τίς τι βέλτιον ποιῇ, τότε ὀρϑὴν 

λέγεις ἐπιμέλειαν; 

ΑΝ, ᾿Υαί. 
ΣΩ. Τίς οὖν τέχνη ὑποδήματα βελτίω ποιεῖ; 

20 ΑΔ. Σκχυτιχή. 

Σῶ. Σχυτιχῇ ἄρα ὑποδημάτων ἐπιμελούμεϑα; 
“ “ΙΝὰέ. ς 

Σῷ. Ἦ χαὶ ποδὸς σχυτιχῇ; ἢ ἐχείνῃ ἡ πόδας βελτίους 
ποιοῦμεν; 

τ π ΑΔ. Ἐχξδίνῃ. 

Σῷ. Βελτίους δὲ πόδας οὐχ ἥπερ χαὶ τὸ ἄλλο σῶμα; 
ΑΛ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. «ἁἔὕτη δ᾽ οὐ γυμναστιχή; 
ΑΛ. Μαλιστα. 

323 ΣΏΩ, ΖΤυμναστιχῇ μὲν ἄρα ποδὸς ἐπιμελούμεϑα, σχυ- 
τικῇ δὲ τῶν τοῦ ποδός; 

ΑΛ. Πάνυ γε. 
Ἁ 

ΣΟ, "Καὶ γυμναστικῇ μὲν χειρῶν, ΥΒΕΒΑ ἝΠΟΙΝ δὲ 
τῶν τῆς χειρός; 

"  ἈΛ. “Μναί. 

9 ϑίορδειβ. Ναί. Καὶ ἱμάτια καὶ στρώματα τοῦ ἄλλου σώματος 
ὁμοίως. Ναί 

: 5Ξξ2 δὲ Β, οοὔοχ Β᾽ Θίορδοὶ: δαὲ Τ 9.446 ροϑβί (Ναί δα4. 5.ο- 
Ὀᾶθα5, ΞΌΡΓΆ πασᾶν 16, τοῦ τὸ 1 τι ΒΕ 19 ποιεῖ Τ, 564 εἴ 
1 18.5.. . 26 τ. Β, 564 βελ ἴῃ ταβ. (βελτίους δὲ πόδας 46- 
Ἰαντ ἩΙβΟ ἢ] σὺ) ακτυλιογλυφίᾳ Τι δακτυλογλυφίᾳ Β 
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ΣΩ. Καὶ γυμναστιχῇ μὲν σώματος, ὑφαντιχῇ δὲ χαὶ 
ταῖς ἄλλαις τῶν τοῦ σώματος; 

ΑΛ. Παντάπασιν. 

ΣΩ. Ζλλῃ μὲν ἄρα τέχνῃ αὐτοῦ ἕχάστου ἐπιμελού- 
μεϑα, ἄλλῃ δὲ τῶν αὐτοῦ. 

ΑΛ. Φαίνεται. 

Σῷ, Οὐχ ἄρα ὅταν τῶν σαυτοῦ ἐπιμελῇ, σαυτοῦ ἐπι- 
μελεῖ. 

ΑΛ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. Οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ τέχνη, ὡς ἔοιχεν, ἣ τις ἂν αὑτοῦ 

τε ἐπιμελοῖτο χαὶ τῶν αὑτοῦ. 
ΑΛ. Οὐ φαίνεται. 
ΣΩ. Φέρε δή, ποίᾳ ποτ ἂν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελη- 

ϑεῖμεν; 
ΑΛ. Οὐχ ἔχω λέγειν. 
ΣΩ. ᾿““λλὰ τοσόνδε γε ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ ἧ ἂν τῶν 

ἡμετέρων χαὶ δτιοῦν βέλτιον ποιοῖμεν, ἀλλ᾽ ἡ ἡμᾶς αὖ- 
τούς; 

ΑΔ. ᾿ἡληϑῆ, λέγεις. 
σῷ. Ἢ οὖν ἔγνωμεν ἄν ποτε, τίς τέχνη ὑπόδημα βέλ-- 

τιον ττοιεῖ, μὴ εἰδότες ΠΕ ΕΡΕΙ 
ΑΛ. ᾿φδύνατον. 
ΣΩ, Οὐδέ γε τίς τέχνη δαχτυλίους βελτίους ποιεῖ, 

ἀγνοοῦντες δαχτύλιον. 
ΑΛ. ᾿4ληϑῆ. 
ΣΏΩ. Τί δέ; τίς τέχνη βελτίω ποιεῖ αὐτόν, ἀρ᾽ ἄν ποτε 

γγοῖμεν ἀγνοοῦντες τέ ποτ᾽ ἐσμὲν αὐτοί; 
ΑΔ. ἀδύνατον. 
ΣΩ. Πότερον οὖν δὴ ὁᾷδιον τυγχάνει τὸ γνῶναι ἑαυ- 

τόν, καί τις ἣν φαῦλος ὃ τοῦτ᾽ ἀναϑεὶς εἰς τὸν Πυϑοῖ 
γεών, ἢ χαλετόν τι καὶ οὐχὶ παντός; 

ΑΛ. Ἐμοὶ μέν, ὦ Σώχρατες, πολλάχις μὲν ἔδοξεν 
παντὸς εἶναι, πτολλάχις δὲ πταγχάλεττον. 

Σῶ. ζ“Ζ2λλ, ὦ ᾿Δλχιβιάδη, εἴτε ῥάδιον εἴτε μή ἔστιν, 

- 

3 παντάπασι Τ!: παντάπασι μὲν οὖν Β 4 αὐτοῦ (εἴ τηοχ) Τ: 
αὑτοῦ (εἴ τηοχ) Β 7 σαυτοῦ 6Χ ΘΙ 6Π4. ΔΡΟΡΎ. (ΟἸΒΠΠΠΙΔΏΌΤΩ 155: 
ἑαυτοῦ Β, αὑτοῦ Τ' 10 ἡ τις Βίοθδθιθ: ἥτις ΒΤ | αυτοῦ το Β, 
αὐτοῦτ 13 ποίᾳ ποτ᾽ Τ: ποτ Β τ6 τοσονδὲέ γε Β, ϑἰοθδει: 
τοσοῦτον δέ γε Τ᾽ 17 ποιοῖμεν δίτινα;: ποιῶμεν ΒΤ 20 ἢ δΔΡο- 
ΒΊΔΡΒΔ: εἰ ΒΤ᾽ 42: ποιεῖ Ἰ, 564 εἴ ἴῃ ἴ858. 26 αὑτὸν ΒΤ 29 δὴ 
Βιᾶν Τὶ 30 Πυϑοῖ (ζοβεῖ πον. Ιδ6ςΐ. 321: ἐν πυϑοῖ ΒΤ 
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ω Ἑνρίις Ὅτ 9. "Γ᾿ Φ Ἶ κ ΚΩ͂Ν 2. .΄ Νὰ ἊΣ 

ὅμως γε ἡμῖν ὡδ᾽ ἔχει" γνόντες μὲν αὐτὸ τάχ᾽ ἂν γνοῖμεν 

τὴν ἐπιμέλειαν ἡμῶν αὑτῶν, ἀγνοοῦντες δὲ οὐκ ἄν ποτε. 
ΑΔ. -Ἔστι ταῦτα. 

’ὔ 7 Ρ  ν ͵ὔ ς , 3 Ἁ Ὶ 9 ,ὔ 

Σῷ, Φέρε δή, τίν ἂν τρόπον ξὑὐρεϑείη αὑτὸ τὸ αὑτό; 
«ς Ἁ Ν ,ὔ ,ὕὔ 

5 οὕτω μὲν γὰρ ἂν τάχ εὕροιμεν τέ ποτ᾽ ἐσμὲν αὐτοί, τού- 
του δ᾽ ἔτι ὄντες ἐν ἀγνοίᾳ ἀδύνατοί που. 

ΑΔ. Ὀρϑῶς λέγεις. 
ΟΥ̓ ὔ - Ξ: Π 

ΣΩ, Ἔχε οὖν πρὸς Ζιός. τῷ διαλέγει σὺ νῦν; ἄλλο τι 
ἢ ἐμοί; 

ΙΟ ἍΝ. Ναί. 
9 - ΠΥ ΕῚ Ἁ ,ὕ 

ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ δγω σοί; 
ΑΛ. Μιαί. 

7 Ὁ "Κρ ΚΦ Ἀ ς ,ὔ 

Σῷ. Σωχράτης ἂρ ἐστὶν ὃ διαλεγόμενος; 
ΑΔ. Πάνυ γε. 

ιξ. ΣΩ, “λχιβιάδης δ᾽ ὃ ἀκούων; 
ὍΛ. Ναί. 
Σῶ, Οὐχοῦν λόγῳ διαλέγεται ὃ Σωχράτης; 
Αλ.. Τὲ μήν; 
ΣΩ. Τὸ δὲ διαλέγεσϑαι καὶ τὸ λόγῳ χρῆσϑαι ταὐτόν 

20 που χαλεῖς. 
ΑΔ. Πάνυ γε. ᾿ 
ΣΩ. Ὁ δὲ χρώμενος καὶ ᾧ χρῆται οὐχ ἄλλο; 
ΑΛ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ. “Ὥσιτερ σχυτοτόμος τέμνει που τομεῖ καὶ σμίέλῃ 

25 χαὶ ἄλλοις ὀργάνοις. 
ΑΔ. “Ναί. 

ΣΩῷ. Οὐχοῦν ἄλλο μὲν ὃ τέμνων καὶ χρώμενος, ἄλλο 
δὲ οἷς τέμνων χρῆται; ' 

ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; 
33. ΣΩ,. Ζρ᾽ οὖν οὕτως χαὶ οἷς ὃ κιϑαριστὴς κιϑαρίζει 

καὶ αὐτὸς ὃ κιϑαριστὴς ἄλλο ἂν εἴη; 
ΑΔ. Μιαί. 

“-" , 2 , 9 ΄ δ. Ξε ΄ λ 

Σῶ, ἼΤουτο τοίνυν ἀρτίως ἤρωτων, ξἰ ὁ χρώμεγος χαι 

ᾧ χρῆται ἀεὶ δοχεῖ ἕτερον εἶναι. 
35 ΑΔ. 4)οκχεῖ. 

4 αὐτοτοαυτό Τ: αὐτὸ ταυτόβ 6 ὄντες Β: ὄντος Ὑ 7. ὀρϑῶς 

λέγεις δα ἃ, ΤΙ: οἵη. Β 8 ἀλλο τι ΒΤ; ἄλλῳ τῳ ϑίοραθιιβϑ 24 τομιεῖ 
Β, 584 εἴ 1Ἰὴ τ85.,) τομῇ ϑίορδαθιυβ | σμίλῃ ΤΌ: σμιλῇ Β 27 χρώμενος 
δϑίοραβιβ: ὁ χρώμενος ΒῚ᾽ 33 καὶ Β: τε καὶ Τ' 

19) 
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, 3 - Χ ΄ ᾽ ς , 

ΣΩ, Τί οὖν; φῶμεν τὸν σχυτοτόμον τέμνειν ὀργάνοις 
μόνον ἢ καὶ χερσίν; 

ΑΔ. Καὶ χερσίν. 
Σῷ. Χρῆται ἄρα χαὶ ταύταις; 
ΑΔ. Μααί. 

ΕῚ ᾿ - 2 - ΄ - 
ΣΩ. Ἢ χαὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς χρώμενος σχυτοτομιεῖ; 
ΑΔ. ναί. 

κι δ ἀν 7, τ κ -- - “ ε 

ΣΩ, Τὸν δὲ χρώμενον χαὶ οἷς χρῆται ἕτερα ὅμολο- 
γοῦμεν; 

ἈΔ. “Ναΐξ. 
Σῷ. Ἕτερον ἄρα σχυτοτόμος χαὶ χιϑαριστὴς χειρῶν 

Ἑ χαὶ ὀφϑαλμῶν οἷς ἐργάζονται; 
ΑΔ. Φαίνεται. 

2 - Ξ Ἁ Ἁ - ’ - “ 

Ξῶ Οὐκοῦν χαὶ παντὶ τῷ σώματι χρῆται ἀνϑρωπος; 
ΑΔ, Πᾶανὺ γε. 

-Ὥ:Ξ δ᾽ ἜΝ ΄ , ΒΡ τ - - ᾿ 
ΣΩ, τερον ὃ ἣν τὸ τὲ χρώμεγον χαὶ ᾧ χρῆται; 
ΑΔ. ΜΟαί. 

[42 ἊΝ τ ΠΝ 3 - ΄ - 

ΣΩ. Ἕτερον ἀρ ἀνϑρωπὸς ἔστι τοῦ σώματος τοῦ 

ἑαυτοῦ; 
ΑΔ. Ἔοιχεν. 
ΣΩ, Τί ποτ᾽ οὖν ὃ ἄνϑρωπος; 
ΑΔ. Οὐχ ἔχω λέγειν. 

2 " ΕἾ «“ ᾿ - ΄ , 
ΣΩ, ἔχεις μὲν οὖν, οτι γὲ τὸ τῷ σώματι χρώμεγον. 

ΑΛ. “Ναί. 

ΠΞ ε 2) ἡ - ΒῚ πὰ ΘᾺ ’ 

ΣΏ. Ἢ οὖν ἄλλο τι χρῆται αὐτῷ ἢ ψυχή; 
ΑΔ. Οὐχ ἄλλο. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ἄρχουσα; 
ΑΔ. “ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν τόδε γ᾽ οἶμαι οὐδένα ἂν ἄλλως οἰηϑῆναι. 
ΑΔ. Τὸ ποῖον; 

Ν 3 - [4] ΄ Ψ Α ΡΥ 

ΣΩ, 3ῆη οὗ τριῶν ἕν γέ τι εἶναι τὸν ἀνϑρωστον. 
ΑΔ. Τίνων; 

Ξ Α ᾽Ὰ - »}} ’ Ἁ σ΄ - 

ΣΩ, ζυχὴν ἢ σῶμα ἢ συναμφότερον, τὸ ὅλον τοῦτο. 
ἌΛ «{Τέ μήν; 

Ψ ) ἢ κ Χ 2 ’ Χ - ΄ 2 ς 

ΣΩ, “λλὰ μὴν αὕτο γὲ τὸ τοῦ σώματος ἄρχον α μο- 35 
λογήσαμεν ἀνϑρωπον εἶναι; 

1 φῶμεν Τ, 564 με ἴῃ 1Τὰ5. ὃ τὸν δὲ τανεῖα ΒΤ | ὁμολογοῦμεν 
ΒΤ: ὠὡμολογοῖμεν Ὁ 14 ἅνϑρωπος Ξ5οΥἶρ51: ἄνϑρωπος ΒΤ τό δ᾽ ἢν 
Β: δὴ Τ 
ἑαυτοῦ Β: τοῦ ἑαυτοῦ σώματος τ 210 ἄνϑρωπος ΒΤ: ἅνϑρωπος 
ΒΟΚΚΟοΥ 

18 ἄνϑρωπός Βεκῖκου: ἄνϑρωπος ΒΤ] τοῦ σώματος τοῦ 

25. ἢ ΤΊ εἰ Β 
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ΑΛ. Ὁμολογήσαμεν. 
Σῷ. “2ρ᾽ οὖν σῶμα αὐτὸ αὑτοῦ ἄρχει; 

ΑΔ. Οὐδαμῶς. 
23 ι ΒῚ Ἀ 57 

Σῶ. “ρχεσϑαι γὰρ αὗτο εἰπομεν. 
ἌΝ Ναΐ: 
ΣΩ. Οὐκ ἂν δὴ τοῦτό γε εἴη ὃ ζητοῦμεν. 

2 3) 

ΑΛ, Οὺὑκχ ξοικὲνγ. 
3 3 2) Ν ,ὔὕ - , 2) 

ΣΩ. “1λλῈ ἀρα τὸ συναμφότερον τοῦ σώματος ἄρχξι, 
ἣ -» 

χαὶ ἔστι δὴ τοῦτο ἄνϑρωπος; 
ΑΔ. Ἴσως δῆτα. 
ΣΩ, Πάντων γε ἥκιστα" εἢ γὰρ συνάρχοντος τοῦ ἕτέ- 

ρου οὐδεμία που μηχανὴ τὸ συναμφότερον ἄρχειν. 
ΑΔ. Ὀρϑῶς. 

9 Χ 3 γ7 Α » 2» Ν “ Ψ 

ΣΩ. Μπειδὴ ὃ οὔτε τὸ σῶμα οὔτε τὸ συναμφότερόν 
ἔστιν ἄνϑρωπος, λείπεται, οἶμαι, ἢ μηδὲν αὔτ᾽ εἶναι, ἢ 
εἴπερ τί ἐστι, μηδὲν ἄλλο τὸν ἄνθρωπον συμβαίνειν ἢ 
ψυχήν. 

ΑΛ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΣΩ. τι οὖν τι σαφέστερον δεῖ ἀποδειχϑῆναί σοι, 

ὅτι ἢ ψυχή ἐστιν ἄνϑρωπος; 
ΑΔ. Μὰ Δία, ἀλλ᾽ ἱκανῶς μοι δοχεῖ ἔχειν. 
Σῷ. Μἰ δέ γε μὴ ἀχριβῶς ἀλλὰ καὶ μετρίως, ἐξαρχεῖ 

ἡμῖν" ἀχριβῶς μὲν γὰρ τότε εἰσόμεϑα, ὅταν εὕρωμεν ὃ 
γυνδὴ παρήλθομεν διὰ τὸ πολλῆς εἶναι σχέψεως. 

ἌΔΛΟ  ἩΤῚ τοῦτο; 
« 2} «“ 2 7 “ » ’, 

ΣΩ, Ὁ ἀρτι οὕτω πως ἐρρήϑη, τι πρῶτον σχξδστξον 
εἴη αὐτὸ τὸ αὐτό" νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ αὐτοῦ" αὐτὸ 

, ’ , 3 
ἕχαστον ἐσχέμμεϑα ὃ τι ἐστίν, καὶ ἴσως ἐξαρκέσει" οὐ 
γάρ που κυριώτερόν γε οὐδὲν ἂν ἡμῶν αὐτῶν φήσαιμεν 
ἢ τὴν ψυχήν. 

ΑΛ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαλῶς ἔχει οὕτω νομίζειν, ἐμὲ καὶ σὲ 

Ι ὡμολογήσαμεν Ῥ": αἡμολογήσαμεν τίς οὐν ὃ ἄνϑρωπος Τ οἶστι 
δὴ τοῦτο Β, Βίοραξαβ: ἔστιν τοῦτό γε Τ᾽ 1Ι συνάρχοντος Β: οὖν 
ἄρχοντος τ' τ ὀρϑῶς Τ, 5ε4 ϑῶς εχ Θτηθηά, 14 τὸ σῶμα Τ: 
σῶμα Β| ὃ υναμφότερον ἜΣ 564 τὸ ἴῃ τᾶϑ. τὸ ἢ μηδὲν ΤΙ αιηδὲν Β 
(μηδὲν --- ἐστε ἀεἸενίϊ Ηθττπᾶπη) τὸ θυ σθο, 15 568 εἴ 1 Τὰ. 
22 ἀκριβῶς ἀλλὰ καὶ μρτρίῶα ἘΣ ἀκριβῶς Β 27 αὐτοτοαυτό ΤΙ δὲ 
Β; δὴ Τ [ ἀντὶ ΤΌ: αὐτὶ Β |[ τοῦ αὐτοῦ αὐτοῦ (νε]" αὐτοῦ "τοῦ αὐτοῦ) 
ΒΟΒΙΘΙθυστηδοποῦ; τοῦ αὐτου Β, τοῦ αὐτοῦ ΤΌ, τοῦ αὐτοῦ καϑ' αὐτὸ 
ΒΔ] δάμη (ν 6] ἀντὶ αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ ἕκαστον) ] αὐτὸ Βίθρμαπιθ: 
αὐτὸν ΒΤ 28 ὅτι Β, ϑίοραθιβ: τέ τ 
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προσομιλεῖν ἀλλήλοις τοῖς λόγοις χρωμένους τῇ ψυχῇ 
πρὸς τὴν ψυχήν; 

ΑΔ. Πάνυ μὲν οὗν. 
ἙΕ ΣΩ. Τοῦτ᾽ ἂρ ἣν ὃ χαὶ ὀλίγῳ ἔμπροσϑεν εἴπομεν, 

ὅτι Σωχράτης “Ἵλχιβιάδῃ διαλέγεται λόγῳ χρώμενος, οὗ 5 
πρὸς τὸ σὸν πρόσωπον, ὡς ἔοιχεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν ᾿4λχι- 
βιάδην ποιούμενος τοὺς λόγους" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡ ψυχή. 

ΑΔ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
- Χ 23} ς - ͵ ,ὔ ς 2 ΄ 

ΣΩ. ψυχὴν ἄρα ἡμᾶς χελεύει γνωρίσαι ὃ ἐπιτάττων 
γνῶναι ἑαυτόν. 1ο 

11 ΑΛ. Ἔοιχδϑν. 
(( 261) ΣΩ, Ὅστις ἄρα τῶν τοῦ σώματός τι γιγνώσχει, τὰ 

αὑτοῦ ἀλλ οὐχ αὑτὸν ἔγνωχεν. 
ΑΔ. Οὕτως. 

Σῷ. Οὐδεὶς ἄρα τῶν ἰατρῶν ἑαυτὸν γιγνώσχει, καϑ' τὸ 
ὅσον ἰατρός, οὐδὲ τῶν παιδοτριβῶν, χαϑ' ὅσον παιδο- 

τρίβης. 
ΑΛ. Οὐχ ἔοικεν. 
ΣΩΏ. Πολλοῦ ἄρα δέουσιν οἱ γεωργοὶ καὶ οἵἱ ἤχλοι δη- 

μιουργοὶ γιγνώσχειν ἑαυτούς. οὐδὲ γὰρ τὰ ἑαυτῶν οὗτοί 20 
γε, ὡς ἔοικεν, ἀλλ᾽ ἔτι πορρωτέρω τῶν ἑαυτῶν χατά γε 
τὰς τέχνας ἃς ἔχουσιν' τὰ γὰρ τοῦ σώματος γιγνώσχου- 

Β σιν, οἷς τοῦτο ϑεραπεύεται. 
ΑΔ, ᾿ληϑῆ λέγεις. 

ΟΟΣΩ. Εἰ ἄρα σωφροσύνη ἐστὶ τὸ ἑαυτὸν γιγνώσχειν, 25 
οὐδεὶς τούτων σώφρων χατὰ τὴν τέχνην. 

ΑΔλ. Οὔ μοι δοχεῖ. 
Σῷ. Διὰ ταῦτα δὴ χαὶ βάναυσοι αὗται αἱ τέχναι δο- 

χοῦσιν εἶναι χαὶ οὐχ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ μαϑήματα. 
ΑΔ. Πάνυ μὲν οὖν. 30 
ΣΩ, Οὐχοῦν πάλιν ὅστις αὖ σῶμα ϑεραπεύει, τὰ ἕαυ- 

τοῦ ἀλλ οὐχ αὑτὸν ϑεραττεύει; 
ΑΔ. Κινδυνεύει. 

ς Σῶ. Ὅστις δέ γε τὰ χρήματα, οὐὔϑ' ἑαυτὸν οὔτε τὰ 
ἑαυτοῦ, ἀλλ ἔτι ττορρωτέρω τῶν ἑαυτοῦ; 35 

31 ὅστις --- 35 τῶν ἑαυτοῦ 810}. ἤογ]ερ. 18, 37 

Ι τῇ ψυχῇ ΒΤ: τὴν ψυχὴν ΏΟΌΥΘΘ δάνεῖβ. 1 ττ6 λόγῳ χρώ- 
ἅιενος ΓΤ: χρώμενος Β 12 τε γιγνώσκει Β[ΟΒΔΘΙΒ: γιγνώσκει ΒΤ 
(άρα τοῦ σώματός τι ΒΟΒΙΘΙ θυτηδ ΠΥ) 13 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ 15 γι- 
γνώσκει ΤΙ γιγνώσκειν Βς 22 τέχνας ἃς Τ: “τέχνας Β 28 ταῦτα ΤΌ: 
ταυ Β 31 τὰ ἑαυτοῦ Β: τὸ ἑαυτοῦ Σ΄ 32 οὐκ αὐτὸν Β, οὐχ ἑαυτὸν Τ 
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ΑΔ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ, Οὐ τὰ αὑτοῦ ἄρα ἔτι πράττει ὃ χρηματιστής. 
ΑΔ. .-Ὀρϑῶς. 
ΣΩ. Εἰ ἄρα τις γέγονεν ἐραστὴς τοῦ ᾿Τλκιβιάδου σώ- 

ματος, οὐχ ᾿λχιβιάδου ἠράσϑη, ἀλλά τινος τῶν ἅλκι- 
βιάδου. 

ΑΔ. “ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Ὅστις δέ σου τῆς ψυχῆς ἐρᾷ; 
ΑΔ. ᾿ἄνάγχη φαίνεται ἔχ τοῦ λόγου. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ὃ μὲν τοῦ σώματός σου ἐρῶν, ἐπειδὴ 

λήγει ἀνθοῦν, ἀπιὼν οἴχεται; 
ΑΔ. Φαίνεται. 
ΣΩ, Ὁ δέ γε τῆς ψυχῆς ἐρῶν οὐκ ἄπεισιν, ἕως ἂν 

ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴῃ; 
Ἂκ-  Ξρ κόρ γ8. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐγώ εἶμι ὃ οὐχ ἀπιὼν ἀλλὰ παραμένων 

λήγοντος τοῦ σώματος, τῶν ἄλλων ἀπεληλυϑότων. 
ΑΔ. Εὖ γε ποιῶν, ὦ Σώκρατες" χαὶ μὴ ἀπέλϑοις. 
Σιοὺ; Προϑυμοῦ τοίνυν ὅ τι χάλλιστος εἶναι. 
ΑΔ, λλὰ προϑυμήσομαι. 
Σῶ, Ὡς οὕτω γέ σοι ἔχει" οὔτ᾽ ἐγένεϑ', ὡς ἔοικεν, 

“λκιβιάδῃ τῷ Κλεινίου ἐραστὴς οὔτ᾽ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ εἷς μό- 
γος, χαὶ οὗτος ἀγαττητός, Σωχράτης ὃ Σωφρονίσχου χαὶ 

Φαιναρέτης. 
ΑΔ. “4ληϑῆ. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἔφησϑα σμιχρὸν ρϑῆναί μὲ προσελϑόντα 

σοι, ἑπεὶ πρότερος ἄν μοι προσέλϑεϊν, βουλόμενος πυ- 
ϑέσϑαι, δὲ ὃ τι μόνος οὐχ ἀπέρχομαι; 

ΑΔ. Ἦν γὰρ οὕτω. 

Σῶ. Τοῦτο τοίνυν αἴτιον, ὅτι μόνος ἐραστὴς ἦν σοῦ, 

οἱ δ᾽ ἄλλοι τῶν σῶν" τὰ δὲ σὰ λήγει ὥρας, σὺ δ᾽ ἄρχει 
ἀνϑεῖν. καὶ νῦν γε ἂν μὴ διαφϑαρῆς ὑπὸ τοῦ ᾿“ϑηναίων 
δήμου χαὶ αἰσχίων γένῃ, οὐ μή σε ἀπολίπω. τοῦτο γὰρ 
δὴ μάλιστα ἐγὼ φοβοῦμαι, μὴ δημεραστὴς ἡμῖν γενόμε- 

23 Ηοπιευ. Οάγϑ5. 1 364 πῇ δ᾽ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν] μοῦνος 
ἐὼν ἀγαπητός 

5. ἠράσϑη Β, σοἄδχ Α ϑίοθββδιὶ: ἄρα ἠράσϑη Τ 8 σοῦ, τῆς 
ΕἸοίηα5, (αἰξέογάϊ Βίοραθαβ, ἐρᾷ ἀεἰανιί Ηγβο ΒΡ ι8 μὴ Β: μὴδὲ Τ 
22 ἀλλ ἢ Τ; ἀλλ Β 28 ἀπέρχομαι ΒΤ: ἐπέρχομαι Ὀ 380 σοῦ 
ΘίΔΠΡδυπι: σὸς ΒΤ 434 δηϊμεραστὴς ΒΤ: δήμου ἐραστης Ὁ | ἡμῖν 
γ. Β: γ. ἡμῖν Τ 

182 
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((. 26:0) γος διαφϑαρῇς" πολλοὶ γὰρ ἵ ἤδη κἀγαϑοὶ αὐτὸ πεπόνϑας- (1240) 
σιν ᾿41ϑηναίων. εὐπρόσωστος γὰρ ὃ τοῦ μεγαλήτορος 
δῆμος Ἐρεχϑέως" ἀλλ ἀποδύντα χρὴ αὐτὸν ϑεάσα- 
σϑαι᾿ εὐλαβοῦ οὖν τὴν εὐλάβειαν ἣν ἐγὼ λέγω. 

ΑΔ. «γα; ς 

Β ΣΩ. Τύμνασαι πρῶτον, ὦ μαχάριε, χαὶ μάϑε ἃ δεῖ 
μαϑόντα ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, πρότερον δὲ μή, ἵνα 
ἀλεξιφάρμαχα ἐ ἔχων ἴης χαὶ μηδὲν σ-άϑῃης δεινόν. 

ΑΔ. Εὖ μοι δοχεῖς λέγειν, ὠ Σώχρατες" ἀλλὰ πειρῶ 
ἐξηγεῖσθαι, ὅντιν᾽ ἂν τρόπον ἐπιμεληϑεῖμεν ἡμῶν αὐτῶν. τὸ 

ΣΩ, Οὐχοῦν τοσοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ πρόσϑεν πε- 
πέρανται" ὃ γὰρ ἐσμέν, ἐπιεικῶς ὡμολόγηται" ἐφοβού- 
μεϑα δὲ μὴ τούτου σφαλέντες λάϑωμεν ἑτέρου τινὸς 
ἐπιμελόμενοι, ἀλλ᾿ οὐχ ἡμῶν. 

ΑΔ. Ἔστι ταῦτα. [5 
ς ΟΣΩ, Καὶ μετὰ τοῦτο δὴ ὅτι ψυχῆς ἐπιμελητέον χαὶ } 

εἰς τοῦτο βλεπτέον. 
ΑΛ. 4ῆλον. 
Σῷ. Σωμάτων δὲ χαὶ χρημάτων τὴν ἐπιμέλειαν ἕτέ- 

ροις παραδοτέον. 20 
Ἅυν. ἈπΠί μήν; 

ΣΩ. Τίν᾽ οὖν ἂν τρόπον γνοῖμεν αὑτὸ ἐναργέστατα; 

ἐπειδὴ τοῦτο γνόντες, ὡς ἔοιχεν, ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσόμεϑα. 
ἄρα πρὸς ϑεῶν εὐ λέγοντος οὐ νυνδὴ ἐμνήσθημεν τοῦ 
Ζελφιχοῦ γράμματος οὐ ξυνίεμεν; 25 

οὐδ Τὸ ποῖόν τι διανοούμενος λέγεις, ὦ Σώχρατες; 
Ὠ ῳ, Ἐγώ σοι φράσω, ὅ γε ὑποπτεύω λέγειν καὶ συμ- 

δπεντε: εἰν ἡμῖν τοῦτο τὸ γράμμα. κινδυνεύει γὰρ οὐδὲ πολ- 
λαχοῦ εἶναι πταράδειγμ αὐτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὄψιν μόνον. 

ΑΛ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 30 

ΣΏ. Σχόπει χαὶ σύ. εἰ ἡμῶν τῷ ὄμματι ὥσπερ ἀν- 
ϑρώπῳ συμβουλεῦον εἶπεν ἰδὲ σαυτόν, πῶς ἂν ὑπελά- 

3 Ηοππετ. 11. 1 547 δῆμος Ἐρεχϑῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ ᾿Αϑήνη.- 
Θρέψεν 1 9 εὖ --- το, 8 φαίνεται 5100. οτϊερ. 21, 24 

3 αὑτὸν Β τὸ ὅντιν ἂν ΒΕΚΚοΥ: ὅντινα ΒΕ τὰ ἐφοβούμεϑαΤ: 
φοβούμεϑα Β τό καὶ μετὰ τοῦτο δὴ ὅτι ψυχῆς Βίορδαιβ: καὶ μετὰ 
τοῦτο ἤδη τῆς ψυχῆς Β, καὶ μετὰ τοῦτο δὲ ὃ ὅτι ψυχῆς Τ' (κατὰ τοῦτο 
δ᾽ τῆς ψυχῆς Αϑ5) 22 αὐτὸ ΘΟΒ]ΘΙΘΥΔΟΠΘΓ; αὐτὰ ΒΤ 23 ἔοικεν Β, 
ἀἸδπααδες ἔοικεν καὶ Τ 25. ξυνίεμεν Β, ϑίοραξιθ: ξύνισμεν Υ̓ 
32 ξυμβουλεῦον (νε] ἄνϑρωπος 9") ΑΡεὶξ οΌ5.. οτξ. 4: συμβουλεύων Β, 
ξυμιβουλεύ ὧν ΤΊ εἶπεν Τ: εἰπεῖν Β ἱ σαυτὸν ΒΤ: ἑαυτὸν ϑ΄οΡαΘα5 
[ὑπελάβομεν τί Τ: ὑπελάβομέν τι Β 
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βομεν τί παραινεῖν; ἄρ᾽ οὐχὶ εἰς τοῦτο βλέπειν, εἷς ὃ 
βλέπων ὃ ὀφϑαλμὸς ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν; 

ΑΔ. .Ζ4ῆλον. 
ΣΩ. Ἐννοῶμεν δή, εἰς τί βλέποντες τῶν ὄντων ἐχεῖνό 

τὲ ὁρῷμεν ἅμα ἂν χαὶ ἡμᾶς αὑτούς; Ἐ, 

ΑΔ. 4 λον δή, ὦ Σώχρατες, ὅτι εἰς κάτοπτρά τε καὶ 
τὰ τοιαῦτα. ᾿ 

ΣΩ, Ὀρϑῶς λέγεις. οὐκοῦν χαὶ τῷ ὀφϑαλμῷ ᾧ δρῶ- 
μὲν ἔνεστί τι τῶν τοιούτων; 

ΑΔ. Πανὺ γε. 
ΣΩ, Ἐννενόηχας οὖν ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἰς τὸν 

ὀφϑαλμὸν τὸ πρόσωπον ἐμφαίνεται ἐν τῇ τοῦ καταντι- 188 
χρὺ ὄψει ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ [ὃ δὴ καὶ κόρην καλοῦμεν], 
εἴδωλον ὃν τι τοῦ ἐμβλέποντος; 

ΑΔ. “ληϑῆ λέγεις. 
ΣΏΩ. Ὀφϑαλμὸς ἄρα ὀφθαλμὸν θεώμενος, χαὶ ἐμβλέ- 

πων εἰς τοῦϑ' ὅπερ βέλτιστον αὐτοῦ χαὶ ᾧ δρᾷ, οὕτως 
ἂν αὑτὸν ἴδοι. 

ΑΔ, Φαίνεται. 
ΣΩ, Εἰ δέ γ᾽ εἰς ἄλλο τῶν τοῦ ἀνϑρώπου βλέποι 1 ἤ 

τι τῶν ὄντων, συλὴν εἰς ἐχεῖνο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοῖον, 
οὐχ δινεται ἑαυτόν. 

ΑΛ. “ληϑῆ λέγεις. Β 
ΣΩ. Ὀφϑαλμὸς ὁ ἄρ᾽ εἰ μέλλει ἰδεῖν αὑτόν, εἰς ὄφϑαλ- ((. 262) 

μὸν αὐτῷ βλεπτέον, χαὶ τοῦ ὄμματος εἷς ἐχεῖνον τὸν τό- 
σον, ἕν ᾧ τυγχάνδξι ἢ ὀφϑαλμοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνομένη" ἔστιν 
δὲ τοῦτό που ἡ ὄψις; 
ἬΔΗ Ἑ Οὕτως. 

ΣΩ, υἱρ᾽ οὖν, ὦ φίλε “Ἱλχιβιάδη, χαὶ ψυχὴ εἰ μέλλει 
γνώσεσϑαι αὑτήν, εἰς ψυχὴν αὑτῇ βλεπτέον, χαὶ “μάλιστ᾽ 
εἰς τοῦτον αὑτῆς τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἐγγίγνεται. ῇ ψυχῆς 
ἀρετή, ἰσοφία] χαὶ εἰς ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὁμοῖον ὃν; 

ΑΛ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώχρατες. 

1 βλέπειν Β: βλέπει Τ' 2 ὃ ὀφϑαλμὸς ΒΓ; ὀφϑαλμὸς ὮΤ 
9 ἔνεστι τι Ἐς, Α. ΜΝ οΟΙ: ἕν εστί Β, ἔνέστι Τ᾽ τ κόρην Β, ϑίοραξιιϑ: 
κορυφὴν Τ' (ὃ --- καλοῦμεν ἀ6]αν! ΘΟ] δἰ ουτηδοῃ οι) 14 ὄντι Β, 
ὃν Τ΄ 18 αυτὸν Β, αὐτὸν ΤΌ 421 τοῦτο ΒΤ: αὐτὸ Μαάνὶρ δἄνεῖδ5. 
1402 2424 αὑτὸν Β, ϑίοραθρι5: ἑαυτὸν Τ᾽ 2426 ἡ ὀφϑαλμοῦ Β: 
ὀφθαλμοῦ Τ, ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ ϑίοραθρι5 2 ἧῚ ἡ ὄψις Β: ὄψις Τ 
32 σοφία ἀφἸ]ανι Ηδιιβάς 5ρ6ο. οὐἱΐί. ττό 
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ΣΩ. Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν, ὃ τι ἐστὶ τῆς ψυχῆς χυριώ- 
Ὰ -“ ς ,ὔ Ἁ - 

τερον ἢ τοῦτο, περὶ ὃ τὸ εἰδέναι τε χαὶ φρονεῖν ἐστιν; 
ΑΔ. Οὐκ ἔχομεν κτὸ 

- , , -»- - ’ Σ 

ΣΩ, Τῷ ϑείῳ ἄρα τοῦτ᾽ ἔοιχεν αὐτῆς, χαί τις εἰς 
τοῦτο βλέπων χαὶ πᾶν τὸ ϑεῖον γνούς, [ϑεόν τε χαὶ φρό- 

[4 ᾽ ᾽ὔ 

γησιν,] οὕτω χαὶ ξαυτὸν ἂν γνοίη μάλιστα. 
ΑΔ. Φαίνεται. 

Χ , ,ὕ Ἐπ ς -» , 

ΣΩ. Τὸ δὲ γιγνώσχειν αὑτὸν ὡμολογοῦμεν σωφροσύ- 
γὴν είναι; 

ΑΔ. Πάνυ γε. 
πο ΡΥ ᾿ , Εις, 5. 2 Ν ᾿ ΄ 

ΣΩ. ζ2310 οὖν μὴ γιγνώσχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς μηδὲ σώ- 
φρονὲς ὄντες δυναίμεϑ᾽ ἂν εἰδέναι τὰ ἡμέτερα αὐτῶν 
χαχά τε χαὶ ἀγαϑά; 

Χ - - : ἢ ΄, 
ΑΛ. Καὶ ττῶς ἂν τοῦτο γένοιτο, ὦ Σώχρατες; 

2 , 3) ῃ Α , 3 

ΣΩ. ““δύνατον ἴσως σοι φαίνεται μὴ γιγνώσχοντα .41-- 
κιβιάδην τὰ ᾿“λχιβιάδου γιγνώσχειν ὅτι ᾿4λκιβιάδου ἐστίν. 

τ ἔχομεν --- φαίνεται Ἔλι56 0. ῥύδερ. δβνδῆρ. ΧΙ 27, 5 (11 6 ΤὈἰπάοσε); 
ρΡοβὲ φαίνεται (ν. 7) ἀρᾷ Ἐππιβερίατη μαθο νεῦρα Ἰπϑθααπαητατ : Ἂρ᾽ οὖν, ὅϑ᾽ 
ὥσπερ κάτοπτρά ἐστι σαφέστερα τοῦ ἐν τῷ ὀρϑαλμῷ ἐνόπτρου καὶ καϑα- 
ρώτερα καὶ λαμπρότερα, οὕτω καὶ ὁ ϑεὸς τοῦ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ βελ- 
τίστου καϑαρώτερόν τε καὶ λαμπρότερον τυγχάνει ὄν. --- Ἔοικέ γε, ὦ Σώ- 
κρατες. --- Εἰς τὸν ϑεὸν ἄρα βλέποντες ἐκείνῳ καλλίστῳ ἐνόπτρῳ χρῴμεϑ᾽ 
ἂν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων εἰς τὴν ψυχῆς ἀρετήν, καὶ οὕτως ἂν μάλιστα ὁρῷ- 
μεν χαὶ γινώσχοιμεν ἡ μᾶς αὐτούς. --- Ναί. ---  Αραά Βέοθαευτα μαες εχίαπες 
σωφροσύνην εἶναι; Πάνυ γε. ἾΑρ᾽ ὥσπερ κατόπερα σαφέστερά ἐστι τοῦ ἐν 
τῷ ὀφϑαλμοῦ ἐνόπτρου καὶ καϑαρώτερά τε καὶ λαμπρότερα, οὕτω ---γιγνώ- 
σχοιμὲν ἡμᾶς αὐτούς" Ναί. Τὸ δὲ γιγνώσχειν αὑτὸν ὁμολογοῦμεν σωφρο- 
σύνην εἶναι; Πάνυ γε. ᾿Αρ᾽ οὖν κα. τ. λ. [ τ ἔχομεν --- 6 μάλιστα ὙΒεοάοτεέ. 
1πεγαρειι. 207 Οαϊβέοσά | 5 ὅπου γε καὶ ἡ ψυχὴ εἰς ἑαυτὴν εἰσιοῦσα πάντα 
εὑρίσκειν λέγεται τὰ ὄντα, ϑεόν τε καὶ φρόνησίν, φησιν ὁ Σωκράτης Ῥτοοῖυβ 
ἴῃ Τἰπιαθιπι 654 ΘΟμπεῖάου Τυ]14η.11 68 ἃ τὸ γὰρ σεαυτοῦ οὐ δήπου τὸ σῶμά 
φησιν (Ξο. ὃ Πλάτων) οὐδὲ τὰ χρήματα οὐδὲ εὐγένειαν καὶ δόξαν πατέρων" 
ταῦτα γὰρ αὐτοῦ μέν τινος οἰκεῖα χτήματα, οὐ μήν ἐστι ταῦτα αὐτός" 
ἀλλὰ νῷ καὶ φρονήσει (5819), φησί, καὶ τὸ ὅλον τῷ ἐν ἡμῖν ϑεῷ" ο δὴ καὶ 
αὐτὸς ἑτέρωϑι χυριώτατον ἐν ἡμῖν ψυχῆς εἶδος ἔφη κ. τ. λ. 

1 κυριώτερον (οθεί: νοερώτερον ΒΓ), ϑειότερον Τ (δῇ λαμττρό- 
τερον οἴ. 134 4) 2 τε καὶ ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: γε καὶ Β, το καὶ Τ, καὶ 5ἴο- 
Ῥαβιιβ φρονεῖν ἐστιν Β, ϑίορθαξκιιβ : φρονεῖν 4 ϑείῳτι: ϑεῷ Β (Ἴοὰ- 
Ὥδτη δηΐα τῷ ϑείῳ Ἰπαϊσαν.) 5 ϑεῖον, γνοὺς ϑεόν τε καὶ φρόνησιν, 
οὕτω ᾿πίογρυηχὶ Μααν δάνεοτϑβ. 1 402 | ϑεόν τε καὶ φρόνησιν ΒΤ, 
ΟΠ. ΟἸντηρι οάοσι5, 5}! Ὀδιτη: σοφίαν τε καὶ φρόνησιν Θυ5646 5Ρ606. 
ΟΥ̓. 115, νοῦν τε καὶ φρόνησιν ΟἸἴτὴ (1809) Αδξὲ 7.64188 ροϑβέ φαέ- 
νεται δα. ἘΛιΒθΌΙ5 εἴ δααϊία νοϊυϊὲ εἰίαπῃ ϑίοραθαβ, νἱαθ ἐχ- 
βοσρία βιρτα [ ροϑβὲ Οὐκ ἔχομεν ᾿πβϑύαϊέ ΣᾺ. .4ρ᾽, ὥσπερ κατόπτρα 
σαφέστερά ἐστι τοῦ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ ἐνόπτρου καὶ καϑαρώτερά τε 
καὶ λαμπρότερα, οὕτω --- γιγνώσκοιμεν ἡμᾶς αὐτούς" ΑΔ. Ναί. ΣΦ. 
Τὸ δὲ γιγνώσκειν κ᾿ τ. Δ. γεΥ015 τῷ ϑείῳ --- Φαίνεται ἀρ]οι5 εχ 
ἄς Ἰος. τηδίῃ. 57 8 ὡμολογοῦμεν ΤΊ: ὁμολογοῦμεν Βῖ, ΒίοΡαθαβ 
12 δυναίμεϑ' ἂν Β: δυναίμεϑα Τ, δυνάμεϑα δίοραξδιι5 τ ἴσως σοι 
Β, οοάθχ Α 5ίοβρβδεϊ: γὰρ ἴσως Τ' 
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ΑΛ. ἀδύνατον μέντοι νὴ Δία. 
Σῷ. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ ἡμέτερα, ὅτι ἡμέτερα, εἶ, μηδ᾽ ἡμᾶς 

αὐτούς; 
ΑΔ. Πῶς γάρ; 
Σῷ. Εἰ δ᾽ ἄρα μηδὲ τὰ ἡμέτερα, οὐδὲ τὰ τῶν ἡμε-- 

τέρων; 
ΑΔ, Οὐ φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα πάνυ τι ὀρϑῶς ὡμολογοῦμεν ὁμολο- 

γοῦντες ἄρτι εἶναέ τινας, οἱ ἑαυτοὺς μὲν οὐ γιγνώσχουσιν, 
τὰ δ᾽ αὑτῶν, ἄλλους δὲ τὰ τῶν ἑαυτῶν. ἔοιχε γὰρ πάντα 
ταῦτ᾽ εἶναι κατιδεῖν ἕνός τε χαὶ μιᾶς τέχνης, αὑτόν, τὰ 
αὑτοῦ, τὰ τῶν ἑαυτοῦ. 

ΑΛ. Κινδυνεύει. 
Σῷ, Ὅστις δὲ τὰ αὑτοῦ ἀγνοεῖ, χαὶ τὰ τῶν ἄλλων 

που ἂν ἀγνοοῖ χατὰ ταὐτά. 
ΑΛ. Τί μήν; 
ΣΩ. Οὐχοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν πόλεων 

ἀγνοήσει. 
ΑΛ. Φναγχη. 

ΟΣΩ. Οὐχ ἄρ᾽ ἂν γένοιτο ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτιχός. 
ΑΛ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ, Οὐ μὴν οὐδ᾽ οἰχονομιχός γε. 
ΑΛ. Οὗ δῆτα. 
Σῷ. Οὐδὲ εἴσεται ὃ τι πράττει. 
ΑΔ. Οὐ γὰρ οὖν. 
Σῷ. Ὁ δὲ μὴ εἰδὼς οὐχ ἁμαρτήσεται; 
ΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Ἐξαμαρτάνων δὲ οὐ κακῶς πράξει ἰδίᾳ τε καὶ 

δημοσίᾳ; 
ἈΔ΄ Πῶς δ᾽ οὐ; 
ΣΩ, Καχῶς δὲ πράττων οὐχ ἄϑλιος; 
ΑΛ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ, Τί δ᾽ οἷς οὗτος πράττει; 
ΑΔ. Καὶ οὕτοι. 

2 τὰ ἡμέτερα ὅτι ἡμέτερα Τ': τὰ ἡμέτερα Β 5 μηδὲ τὰ 5ίο- 
Ὀδβδιβ: τὰ ΒΤ, μὴ τὰ Πεγηδηη 8 ὡμολογοῦμεν Τ: ὁμολογοῦμεν Β, 
ςοάσδχ Α ϑίοραε το δ᾽ αὐτῶν Β, δὲ ἑαυτῶν Τ, δὲ αὐτῶν δίοβθαξριις 
[ἄλλους δὲ ϑίοθαειι5: ἀλλ᾽ οὐ ΒΥ τῷ ἂν ἀγνοοῖ Τ: ἀγνοοῖ Β, ἀγνοεῖ 
ϑίοθαρδαβ ταὐτά Τ: ταῦτα Β 24 οὐδὲ Β: οὐδέ γε Τ 

Ῥίαΐο σνοἵ. Κ7. 4 
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ΣΩ. Οὐκ ἄρα οἷόν τε, ἐὰν μή τις σώφρων χαὶ ἀγαϑὸς 
ἢ, εὐδαίμονα εἶναι. 

Β ΑΔ. Οὐχ οἷόν τε. 

Σῷ. Οἱ ἄρα χαχοὶ τῶν ἀνϑρώπων ἄϑλιοι. 
ΑΔ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα οὐδ᾽ ὃ πλουτήσας ἀϑλιότητος ἀπαλλάτ- 

τεται, ἀλλ ὃ σωφρογήσας. 
ΑΔ. Φαίνεται. 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα τειχῶν οὐδὲ τριήρων οὐδὲ γεωρέων δέον- 

ται αἱ πόλεις, ὦ ᾿4λχκιβιάδη, εἰ μέλλ ουσιν εὐδαιμονήσειν, 
οὐδὲ πλήϑους οὐδὲ μεγέϑους ἄνευ ἀρετῆς. 

ΑΔ. "οὐ μέντοι. 
(Ε 2628) ΣΩ, Εἰ δὴ μέλλεις τὰ τῆς πόλεως πράξειν ὀρϑῶς χαὶ 

( χαλῶς, ἀρετῆς σοι μεταδοτέον τοῖς πολέταις. 
ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. “ύναιτο δ᾽ ἂν τις μεταδιδόναι ὃ μὴ ἔχει; 
ΑΛ. Καὶ πῶς; 

Σί), Αὐτῷ ἄρα σοὶ πρῶτον͵ κτητέον ἀρετήν, χαὶ ἄλλῳ 
ὃς μέλλει μὴ ἰδίᾳ μόνον αὑτοῦ τε καὶ τῶν αὑτοῦ ἄρξειν 
χαὶ ἐπιμελήσεσϑαι, ἀλλὰ πόλεως χαὶ τῶν τῆς πόλεως. 

ΑΔ. ᾿ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα ἐξουσίαν σοι οὐδ᾽ ἀρχὴν παρασχευαστέον 

σαυτῷ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλῃ, οὐδὲ τῇ πόλει, ἀλλὰ δικαιο- 
σύνην χαὶ σωφροσύνην. 

ΑΛ. Φαίνεται. 
19) ΣΩ, “ιχαίως μὲν γὰρ πράττοντες χαὶ σωφρόνως σύ 

τε χαὶ ἡ πόλις ϑεοφιλῶς πράξετε. 
ΑΔ. ΕΕἰχός γε. 
ΣΩ, Καὶ ὅπερ γε ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, εἰς τὸ 

ϑεῖον χαὶ λαμπρὸν δρῶντες πράξετε. 
ΑΛ. Φαίνεται. 
ΣΩ, ᾿“λλὰ μὴν ἐνταῦϑά γε βλέποντες ὑμᾶς τε αὐτοὺς 

χαὶ τὰ ὑμέτερα ἀγαϑὰ χατόψεσϑε χαὶ γνώσεσϑε. 
ἌΛ.. Ναΐ. 

9 οὐκ --- 52,15 αἰσϑάνεσϑαι ϑίοὈ. βογ]εσ. 43, 147 

ι: οὐκ ἀρα --- καὶ σφόδρα γε οτῆῇ. Β, δἀά. Ὁ 6 ἀϑλιότητος Τὶ 
ματαιότητος, ΝΣ ΠΟΘΙ Δ 16 ὃ μὴ ἔχει Β, ϑίοραβιβ: ὃ “μὴ 
ἔχοι Τ, οὗ μὴ ἔχοι ϑίτανα 1τ8 κτητέον ΤΌ: κἤδρδξοῦ Β ιφαὐτοῦ Τὶ 
30 καὶ τὸ λαμπρὸν σοἄθχ Α ϑίοραεὶ, καὶ λαμπρὸν ἀε]οεν 514}}- 
Ῥαιπ 33 κατόψεσϑε καὶ Β, δίοραβριϑ: κατόψεσϑέ τε καὶ Τ 
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Σῷ. Οὐχοῦν ὀρϑῶς τε καὶ εὖ πράξετε; 
ἈᾺ' Ναΐ. 
ΣΩ. “λλὰ μὴν οὕτω γε πράττοντας ὑμᾶς ἐϑέλω ἐγ- 

γυήσασϑαι ἢ μὴν εὐδαιμονήσειν. 
ΑΛ. ᾿σφαλὴς γὰρ εἶ ἐγγυητής. 
ΣΩ, ᾿2δέκως δὲ πράττοντες, εἰς τὸ ἄϑεον χαὶ τὸ σχο- 

τεινὸν βλέποντες, ὡς τὰ εἰχότα, ὁμοῖα τούτοις πράξετε 
ἀγνοοῦντες ὑμᾶς αὐτούς. 

ΑΔ. 'Βοιχεν. ᾿ 

Σῷ. Ὧι γὰρ ,ἀν", ὦ φίλε ᾿“λκιβιάδη, ἐξουσία μὲν ἢ 
ποιεῖν ὃ ΝΑ γοῦν δὲ μὴ ἔχῃ, τί τὸ εἰχὸς συμιβαί- 
γειν, ἰδιώτῃ ἢ καὶ πόλει; οἷον νοσοῦντι ἐξουσίας οὔσης 
ὁρᾶν ὁ βούλεται, νοῦν ἰατρικὸν μὴ ἔχοντι, τυραννοῦντι δὲ 
ὥστε αηδ᾽ ἐπειτυλήττειν τινὰ αὐτῷ, τί τὸ συμβησόμενον; 
ἀρ οὐχ, ὡς τὸ εἰχός, διαφϑαρῆναι τὸ σῶμα; 

ΑΛ. ᾿ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Τί δ᾽ ἐν νηΐ, εἴ τῳ ἐξουσία εἴη ποιεῖν ὃ δοχεῖ, 

γοῦ τὲ χαὶ ἀρετῆς κυβερνητικῆς ἐστερημένῳ, χκαϑορᾷς ἃ 
ἂν ξυμβαίη αὐτῷ τε χαὶ τοῖς ξυγναύταις; 

ΑΔ. Ἔγωγε, ὅτι 7 ἀπόλοιντο πάντες ἂν. 
Σῷ. Οὐχοῦν ὡσαύτως ἐν πόλει τε χαὶ πάσαις ἀρχαῖς 

χαὶ ἐξουσίαις ἀττολειποομέναις ἀρετῆς ἕπεται τὸ χαχῶς 
πράττειν; 

ΑΛ. ᾿ἄνάγχκη. 
Σῷ, Οὐχ ἄρα τυραννίδα χρή, ὦ ἄριστε ᾿λχιβιάδη, 

παρασχευάζεσϑαι οὔϑ'᾽ αὑτῷ οὔτε τῇ πόλει, εἰ μέλλετε 
εὐδαιμονεῖν, ἀλλ᾿ ἀρετήν. 

ΑΔ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Πρὶν δὲ γε ἀρετὴν ἔχειν, τὸ ἄρχεσϑαι ἄμεινον 

ὑπτὸ τοῦ βελτίονος ἢ τὸ ἄρχειν ἀνδρί, οὐ μόνον τταιδί. 
ΑΛ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τό γ᾽ ἄμεινον χαὶ κάλλιον; 

5 γὰρ ΒΤ; δαδυλίίαν! θόΡταα δάνεγϑβ. 1156 οἴ, 18,20 6 δὲ Β, 
πομβλέυς: δέ γε ΤΊ καὶ τὸ Β, Βίοραξαϑ: καὶ Τ' (καὶ σκοτεινὸν ἄε]ονιέ 
[ΑΠΌ Δι) 10 γὰρ ἂν ἌΡΟΡΥ. Πιδυτγθη δ παπὶ 85, 9: γὰρ ΒΤ 14 ὡς 
(ὥστε ΒΟΥ] 51) μηδὲ ἐπιπλήττειν τινα αὐτῷ Βαυζίηδηῃ: οἰςς μηδ᾽ ἐπε- 
σλήττοντι ἑαυτῷ Β, ὡς μὴδὲ ἐπιπλήττοι τις αὐτῷ 1, καὶ μηδὲ ἐπι- 
πλήττοντι ἑαυτῷ Ηεττπᾶπη, ὡς (ὥστε) μηδὲ ἐπιπλήττειν τιν ἐᾶν 
ἑαυτῷ Μαᾶάν!ϊρ δάγετβ. " 40. 170 δοκεῖ Τ: ὁ δοκειν Β το ξυμ- 
βαίη ϑίοθαβειιβ: ξυμιβαίνῃ ΒΤ, ξυμβαίνοι ΔΡΟΡΥ. ( ΟἸΒΙ]ΠἰδΔητπη 155, 
ΒΕΚΚΕΓ 19 αυτῷ (δὶς) Β, αὐτῷ Τ 20 πάντες ἂν ἘΠ πάντες Β 
21 πάσαις Β, ϑίοθαειιπ: ἁπάσαις Τ᾽ 26 οὔϑ'᾽ αὑτῷ Β: οὔτε ἑαυτῷ Τ' 
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ἈᾺ. Ναὶ. 

ΣΩ. Τὸ δὲ κάλλιον πρεπωδέστερον; 
ΑΔ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ, Πρέπει ἄρα τῷ χαχῷ δουλεύειν" ἄμεινον γάρ. 
ΔΆ: Δ ἘΕ 

ΣΩ. “ουλοπρεπὲς ἄρ᾽ ἡ χαχία. 
ΑΛ. Φαίνεται. 
ΣΩ. ᾿Ελευϑεροπρεπὲς δὲ ἡ ἀρετή. 
ΧΑ ᾿Λαΐ: 

ΣΩ, Οὐχοῦν φεύγειν χρή, ὦ ἑταῖρε, τὴν δουλοτπερέ- 

ΑΛ. Μάλιστά γε, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. αἰσθάνει δὲ νῦν πῶς ἔχεις; ἐλευϑεροτρετῶς 

ΑΛ. “οχῶ μοι χαὶ μάλα σφόδρα αἰσϑάνεσϑαι. 
ἜΝ 2 ΕῚ - ΡΒ] - ᾿ κ » 

ΣΩ. Οἰσϑ' οὖν, πῶς ἀποφεύξει τοῦτο τὸ σιερὶ σὲ νῦν; 
ἵνα μὴ ὀνοιιάζωμεν αὐτὸ ἐπὶ καλῷ ἀνδρί. 

ΑΔ. Ἔγωγε. 
ΣΟ: ἥπῦδ; 

ΑΔ. Ἐὰν βούλῃ σύ, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Οὐ χαλῶς λέγεις, ὦ ᾿“λχιβιάδη. 

3, αν - ν ΄ 
ΑΔ. «Ἴλλὰ πῶς χρῇ λέγειν; 

ΣΩ. Ὅτι ξὰν ϑεὸς ἐϑέλῃ. 

ΑΛ. ““έγω δή. χαὶ πρὸς τούτοις μέντοι τόδε λέγω, 
«“ ΞΡ Ἀ - 3 

ὅτι χινδυνεύσομεν μεταλαβεῖν τὸ σχῆμα, ὦ Σώχρατες, τὸ 
’ὔ Ἁ ᾿ 2 , Ἁ , [4 

μὲν σὸν ἐγώ, σὺ δὲ τοὐμόν" οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως οὗ παι- 
᾽ὔ Ν - - ς ΄ ᾿ 23 -»- 

δαγωγήσω σε ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, σὺ δ᾽ ὑπὶ ἐμοῦ 
παιδαγωγήσει. 

3 - - 2» ς Ἔν. 32) 2φ" 

ΣΩ, Ὁ γεγναῖε, πελαργοῦ ἄρα ὁ ἕμος ἔρως οὐδὲν 
, ᾿ , ς ΄, 

διοίσει, εἰ πιαρὰ σοὶ ἐννεοττεύσας ἔρωτα ὑπόπτερον ὑπὸ 
τούτου πάλιν ϑεραπεύσεται. 

2. ,λἌ. εξ Ἂς 3, Ξ Χ γ} , 3 ῦ9 “- 

ΑΛ. “21λλὰ οὕτως ἔχει, χαὶ ἀρξομαί γε ἐντεῦϑεν τῆς 
7 3 »η 

δικαιοσύνης ἐπιμέλεσϑαι. 
ΣΩ. Βουλοίμην ἄν σε καὶ διατελέσαι" ὀρρωδῶ δέ, οὔ 

- »" 2 - "χὰ Ἁ - ͵, - 

τι τῇ σῇ φύσει ἀπιστῶν, ἀλλὰ τὴν τῆς πόλεως δρῶν 
δώμην, μὴ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ χρατήσῃ. 

25 μεταλαβεῖν» (ζοβεῖ: μεταβαλεῖν ΒΤ 30 ἐνγεοττεύσας Β: 
ἐννεοττεύσασι Τ' 

1ο 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ 

ἢ περὶ προσευχῆς" [μαιευτικός.] 

ΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΤΟΥ ΤΡΟΟΣΣΟΥΓΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. ΓΈΠτ: 
({0]. 1 τὶ Β 2654) 
Ὑ 1258) ΘΙ Ἢ: 

Ὦ ᾿“λχιβιάδη, ἀρά γε πρὸς τὸν ϑεὸν προσευξόμενος Ρ. 138 
πορεύει; 

ΑΛ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώχρατες. 

Σῷ. Φαίνει γέ τοι ἐσχυϑρωπαχέναι τὲ χαὶ εἰς γῆν 

5 βλέπειν, ὡς τι ξυννοούμενος. 
ΑΔ. Καὶ τί ἂν τις ξυνγνοοῖτο, ὦ Σώχρατες; 
ΣΟ, Τὴν μεγίστην, ὠ ᾿Ἱλκιβιάδη, ξύννοιαν, ὥς ἐμοὶ 

δοχεῖ. ἐπεὶ φέρε πρὸς Διός, οὐκ οἴει τοὺς ϑεούς, ἃ 117}. Β 
χάνομεν εὐχόμενοι χαὶ ἰδίᾳ χαὶ δημοσίᾳ, ἐνίοτε τούτων 

το τὰ μὲν διδόναι, τὰ δ᾽ οὔ, χαὶ ἔστιν οἷς . αὐτῶν, ἔστιν 
δ᾽ οἷς οὔ; 

ΑΛ. Πάνυ μὲν οὖν. 
οὐδ Οὐχοῦν δοχεῖ σοι πολλῆς προμηϑείας γε προς- 

δεῖσθαι, ὅπως μὴ λήσει τις αὑτὸν εὐχόμενος μεγάλα 
τς χαχά, δοχῶν δ᾽ ἀγαϑά, οἱ δὲ ϑεοὶ τύχωσιν ἐν ταύτῃ ὄντες 

τῇ ἕξει, ἔν ἢ διδόασιν αὐτοὶ ἅ τις εὐχόμενος τυγχάνει; 
ὥσπερ τὸν Οἰδίπουν αὐτίχα φασὶν εὔξασϑαι χαλχῷ διελέ- ς 
σϑαι τὰ πατρῷα τοὺς ὑεῖς" ἐξὸν αὐτῷ τῶν τταρόντων (. 5630) 
χαχῶν ἀποτροπήν τινα εὔξασϑαι, ἕτερα πρὸς τοῖς ὑπτάρ- 

20 χουσιν χατηρᾶτο᾽" τοιγαροῦν ταῦτά τε ἐξετελέσϑη, καὶ ἔχ 

17 Ἐασιριά. ῬΒοξη. 66 πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶν ] ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν 
ἀνοσιωτάτας, ϑηχτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλαχεῖν τάδε 

ΤΙ προσευξόμενος πορεύει γοΪαϊὶ Ὁ, προσευξόμενος πορεύη Τ: 
στορευόμενος προσεύξει ΣΝ ἢ 14 λήσει τις ΒΕΚΚΚΟΥ: 
λήσεται ἘΠ | αὐτὸν ΒΤ | εὐχόμενος 1: εὐχόζιενος βεδς. ΘΟΒΠΘΙΑΘΥ 
18 τὰ πατρῷα τοὺς υἱεῖς Β: τοὺς υἱεῖς τὰ πατρῷα ΤΊ] ἐξὸν ΒΤ; καὶ 
ἐξὸν 6] ἐξὸν οὐν ΟΘίθρμδηιβ Ι παρόντων Τ: παρόντων αὐτῳ Β 
20 ταῦτά τε Τ: ταῦτα Β 
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τούτων ἄλλα πολλὰ χαὶ δεινά, ἃ τί δεῖ χαϑ' ἕχαστα 
λέγειν; 

ΑΛ. ἀλλὰ σὺ μέν, ὦ Σώχρατες, μαινόμενον ἄνϑρω- 
πον εἴρηχας᾽ ἐπεὶ τίς ἄν σοι δοχεῖ τολμῆσαι ὑγιαίνων 
τοιαῦτ᾽ εὔξασϑαι; 

ΣΩ. Τὸ μαίνεσϑαι ἄρα ὑπεναντίον σοι δοχεῖ τῷ φρο- 
γεῖγ; 

ΑΛ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΟΣΩ. ἄφρονες δὲ χαὶ φρόνιμοι δοχοῦσιν ἄνϑρωποι 

εἰναί τινές σοι; 

ΑΛ. Εἶναι μέντοι. 

ΣΩ. Φέρε δή, ἐπισχεψώμεϑα τίνες ποτ᾽ εἰσὶν οὗτοι. 
ὅτι μὲν γάρ εἰσίν τινες, ὡμολόγηται, ἄφρονές τε καὶ 
φρόνιμοι, χαὶ μαινόμενοι ἕτεροι. 

ΑΔ. Ὡμολόγηται γάρ. 
Σῷ. Ἔτι δὲ ὑγιαίνοντές εἰσί τινες; 
ΑΔ. εἰσίν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ ἀσϑενοῦντες ἕτεροι; 
ΑΔ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν οὐχ οἱ αὐτοί; 
ΑΔ, Οὗ γάρ. 
ΣΩ, ΄4ρ᾽ οὖν χαὶ ἕτεροί τινές εἶσιν, οἱ μηδέτερα τού- 

των πεπόνϑασιν; 
ΑΛ. Οὗ δῆτα. 
ΣΩ. ζνάγχη ἄρ᾽ ἐστὶν ἄνϑρωπον ὄντα ἢ νοσεῖν ἢ μὴ 

γοσεῖγ. 

ΑΛ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Τί δέ; περὶ φρονήσεως χαὶ ἀφροσύνης ἀρά γε 

τὴν αὑτὴν ἔχεις γνώμην; 
ΑΛ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ. Εἰ δοχεῖς ἀναγχαῖον εἶναι ἢ φρόνιμον ἢ ἄφρονα, 

ἢ ἔστιν τι διὰ μέσου τρίτον πάϑος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνϑρωπον 
μήτε φρόνιμον μήτε ἄφρονα; 

6 ἄρα Β, ἄρα γε Τ 22 μηδ᾽ ἕτερα ΒΕΚΙΚΟΥ 25 ἀρ Β: γάρ 
ἐστιν (ἐστεν ΠσοΟΤΡΘΠαἸο) Τ᾽ 29 ἔχεις γνώμην ΤΌ: ἔχει συγγνώμην Β. 
31 εἰ δοκεῖς ἀναγκαῖον ΑΞ. σθοιτ5 5ΟΥρϑι; εἰ δοκεῖς οἷόν τε Β, 
δοκεῖ σοι οἷόν τε Τ, εἰ δοκεῖ σοι οἷόν τε ἴ, εἰ δοκεῖ σοι ἀνάγκη Βαῖέ- 
ΤΏΔΉΏ, δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον ΑΞί, δοκεῖς ὁμοῖόν τε νεὶ δοκεῖς ἀνϑρω- 
πον ὄντα ὟΝεχ ἀξ ἴοςο τηδίμε. Ρ. 43 εἴ Ρ. 45, εἰ δοκεῖ σοι δυοῖν 
ϑάτερον ΜΝ ΊΠΟΚΟΙΤ Δ ΠΗ, εἰ δοκεῖ σοι ὄντ᾽ Βαϊίοτ, εἰ δοκεῖς οὐχ οἷόν 
τε μὴ ϑΑρρε ρζδοῖ. Χ, εἰ δοκεῖ σοι οἷόν ἩδττΆΔηη, εἰ δοκεῖ σοι 
ἀναγκαῖον τινὰ 514 ΠΡ απ 32 ποιεῖ Β: ἐποίει Τ 
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ΑΔ. Οὐ δῆτα. 
Σῶ. ἤναγχη ἄρ᾽ ἐστὶ τὸ ἕτερον τούτων τπιεπτονϑέναι. 
ΑΔ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ, Οὐχοῦν μέμνησαι ὁμολογήσας ὑττεναντίον εἶναι 

5. μανίαν φρονήσει; 
ΑΛ. Ἔγωγε. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ μηδὲν εἶναι διὰ μέσου τρίτον πάϑος, 

ὃ ποιεῖ τὸν ἄνϑρωτπτον μήτε φρόνιμον μήτε ἄφρονα εἶναι; 
ΑΛ. ὩὩμολόγησα γάρ. 

, ᾿ ’ὔ ς ὔὕ ΓΝ , -» 

το Σῶ. Καὶ μὴν δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ πράγματι πῶς 
ἂν εἴη; 

ΑΛ. Οὐδαμῶς. 
Σῷ. “φροσύνη ἄρα χαὶ μανία χινδυνεύει ταὐτὸν εἶναι. ( 
ΑΛ. Φαίνεται. ἡ 

5 ΟΣΩ. Πάντας οὖν ἂν φάντες, ὦ ᾿“λκιβιάδη, τοὺς 
ἄφρονας μαίνεσϑαι ὀρϑῶς ἂν φαίημεν" αὐτίχα τῶν σῶν 
ἡλικιωτῶν εἴ τινὲς τυγχάνουσιν ἄφρονες ὄντες, ὥσπερ 
εἰσί, καὶ τῶν ἔτι πρεσβυτέρων" ἐπεὶ φέρε πρὸς Διός, 
οὐχ οἴει τῶν ἐν τῇ πόλει ὀλίγους μὲν εἶναι τοὺς φρονί- 

209 μους, ἄφρονας δὲ δὴ τοὺς πολλούς, οὺς δὴ σὺ μαινομέ- 
γους καλεῖς; 

ΑΛ. Ἔχγωγε. 
([ τς Ὁ) Σῷ. Οἴει ἂν οὖν χαίροντας ἡμᾶς εἶναι μετὰ τοσούτων 

μαινομένων πολιτευομένους, καὶ οὐκ ἂν παιομένους καὶ Ὁ 
25 βαλλομένους, καὶ ἅπτερ εἰώϑασιν οἱ μαινόμενοι διαπράτ- 

τεσϑαι, πάλαι δὴ δίκην δεδωχέναι; ἀλλ᾽ ὅρα, ὦ μαχάριε, 
μὴ οὐχ οὕτως ταῦτ᾽ ἔχει. 

ΑΔ. Πῶς ἂν οὖν σοτὲ ἔχοι, ὦ Σώχρατες; χινδυνεύει (( 264.) - 

γὰρ οὐχ οὕτως ἔχειν ὥσττερ φήϑην. 
39. ΣΩ, Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ. ἀλλὰ τῇδέ πῃ ἀϑρητέον. 

ΑΔ. Πῇ ποτξ λέγεις; 
ΣΩ. ᾿γὼ δή σοί γε ἐρῶ. ὑπολαμβαάνομέν τινας εἶναι 

γοσοῦντας" ἢ οὔ; 
ΑΔ. Πάνυ μὲν οὖν. Ε 

33. ΣΩ. .2ρ᾽ οὖν δοχεῖ σοι ἀναγχαῖον εἶναι τὸν νοσοῦντα 
ποδαγρᾶν ἢ πυρέττειν ἢ ὀφϑαλμιᾶν, ἢ οὐκ ἂν δοχεῖ σοι 

1τ5 πάντας -- τό φαίημεν Ῥτϊξοίαη. ἱποτ. ΧΥ͂ΙΠΙ 99 11 252 ἩετίΖ 

15 πάντας Τ: πάντες Β 20 δὲ δὴ Β: δὲ Τ 26 δὴ δίτην Β: 
δίκην ΤΊ ἀλλ ὅρα τ: ἀλλὰ ὅρα Β, ἀλλ᾿ ὥρα Τ 32 ὑπολαμβάνομέν 
Β; ὑπολαμβάνομεν γε Τ 36 ᾿ποδαγρᾶν Τ; ποδάγραν Β 
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χαὶ μηδὲν τούτων πεπονϑὼς ἑτέραν γόσον νοσεῖν; ττολλαὶ 
γὰρ δήπου γέ εἰσι, καὶ οὐχ αὗται μόναι. 

ΑΛ. Ἔμοιγε δοχοῦσιν. 
ΣΩ, Ὀφϑαλμία οὖν σοι δοχεῖ πᾶσα νόσος εἶναι; 
ΑΔ. ἀὐὐαέ. 
ΣΩ, “2ρ) οὖν χαὶ πᾶσα νόσος ὀφϑαλμία; 
ΑΔ. Οὐ δῆτα ἔμοιγε" ἀπορῶ μέντοι ττῶς λέγω. 

40. τ΄ "12λ:. ἐδὼ ἔμοιγε προσέχῃς τὸν νοῦν, σύν τε δύο 
σκετιτομένω τυχὸν εὑρήσομεν. 

δ λοι χροσέχω, ὠ Σώχρατες, εἰς δύναμιν τὴν 

ἐμήν. 
Σῷ. Οὐχοῦν ὡμολογήϑη ἡμῖν ὀφϑαλμία μὲν πᾶσα 

γόσος εἶναι, νόσος μέντοι οὐχ εἶναι πᾶσα ὀφθαλμία; 
ΑΔ. Θμολογήϑη. 
Σῷ. Καὶ ὀρϑῶς γέ μοι δοχεῖ ὁμολογηθῆναι. χαὶ γὰρ 

οἱ πυρέττοντες σιάντες νοσοῦσιν, οὐ μέντοι οἱ νοσοῦντες 
σπάντες πυρέττουσιν οὐδὲ ποδαγρῶσιν οὐδέ γε ὀφϑαλ- 

Β μιῶσιν, οἴμαι᾽ ἀλλὰ νόσος μὲν πᾶν τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, 
διαφέρειν δέ φασιν οὺς δὴ καλοῦμεν ἰατροὺς τὴν ἄπερ- 
γασίαν αὐτῶν. οὐ γὰρ πᾶσιν οὔτε ὅμοῖ οὔτε ὁμοίως 
διαπράττονται, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὑτῆς δύναμιν ἑκάστη" 
γόσοι μέντοι πᾶσαί εἶσιν. ὥσπερ δημιουργούς τινας ὕπο- 
λαμβάνομεν" ἢ οὔ; ᾿ 

ΑΔ. Παάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τοὺς σχυτοτόμους χαὶ τέχτονας χαὶ ἀν- 

δριαντοποιοὺς χαὶ ἑτέρους παμτπληϑεῖς, οὺς τί δεῖ καϑ' 
ἕχαστα λέγειν; ἔχουσι δ᾽ οὖν διδειληφότες. δημιουργίας 

Φ μέρη, χαὶ τιάντες οὗτοί εἰσι δημιουργοί, οὐ μέντοι εἰσὶ 
τέχτογές γε οὐδὲ σχυτοτόμοι οὐδ᾽ ἀνδριαντοποιοί, οἱ ξύμ-- 
σπιαντές εἶσι δημιουργοί. 

ΑΛ. Οὐ δῆτα. 
Σί.. Οὕτως μὲν τοίνυν χαὶ τὴν ἀφροσύνην διειληφότες 

εἰσί, καὶ τοὺς μὲν πιλεῖστον αὐτῆς μέρος ἔχοντας μαινο- 

8 Ηοπλογ. 1]. Χ 224 σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν 

2. γεΤ: τέ Β 4 οὖν σοι Τὶ: σοι οὖν Β, οὖν Ἡδττηαηη 7. μέντοι 
Β: μέντοί γε Τὸ 9 τυχὸν Β: σχεδὸ Τ᾽ 17 ποδαγρῶσιν Β: ποδα- 
γριῶσιν Τ᾽ 19 δὲ ἀρορτ. Ρ; δὴ ΒΤ 20 πᾶσιν Β: πᾶσαι Τ' | ὅμοια 
1. οί]. ϑομβπεί θυ 5. ν. διαπράττομαι (ὁμοῖ 5ογρϑὶ): ὅμοιοι Β, 
ὅμοιαι Τ᾽ 21 αὐτῆ:  Β 26 παμιπληϑεῖς Β: παμπλήϑεις Τ᾽ 29 γε 
οὐδὲ ΤΙ: γε καὶ Β | ἀνδριαντοποιοί οἱ Τ; ἀνδριαντοποιοί Β 

ΙΟ 

τ5 

20 

25 

35 



Ι1Ο 

15 

20 

ΤᾺ 

30 

141 ΑΛΚΙΒΙΑΔῊΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ. 51 

μένους καλοῦμεν, τοὺς δ᾽ ὀλίγον ἔλαττον ἠλιϑίους τε καὶ 
ἐμβροντήτους" οἱ δὲ ἐν εὐφημοτάτοις ὀνόμασι βουλόμενοι 
κατονομάζειν οἱ μὲν μεγαλοψύχους, οἱ δὲ εὐήϑεις, ἕτεροι 
δὲ ἀχάχους καὶ ἀτιείρους καὶ ἐνεούς" εὑρήσεις δὲ καὶ 
ἕτερα πολλὰ ἀναζητῶν ὀνόματα. πάντα δὲ ταῦτα ἀφρο- 
σύνη ἐστίν, διαφέρει δέ, ὥσπερ τέχνη τέχνης ἡμῖν χατε- 
φαίνετο χαὶ νόσος νόσου" ἢ πῶς σοι δοκεῖ; 

ΑΔ. Ἐμοὶ μὲν οὕτως. 
ΣΩι Οὐκοῦν ἀπ᾽ ἐχείνου ττάλιν ἐπανέλϑωμεν. ἦν γὰρ ( 2640) 

δήπου καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου, σχεπτέον εἶναι τοὺς ἄφρο- 
γάς τὸ χαὶ φρονίμους, τίνες ποτ᾿ εἰσίν. ὡμολόγητο γὰρ 
εἶναί τινας" ἡ γάρ; 

ἌΝ. Ναί, ὡμολόγητο. 
ΣΩ, “46 οὖν τούτους φρονίμους ὑπολαμβάνεις, οἱ ἂν 

εἰδῶσιν ἅττα δεῖ πράττειν χαὶ λέγειν; 
ΑΔ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Ὥφρονας δὲ ποτέρους; ἄρά γε τοὺς μηδέτερα 

τούτων εἰδότας; 
ΑΔ. Τούτους. 
ΣΩ, Οὐχοῦν οἵ γε μὴ εἰδότες “μηδέτερα τούτων λήσου- 

σιν αὑτοὺς καὶ λέγοντες χαὶ πράττοντες ἅττα μὴ δεῖ; 
ΑΔ. Φαίνεται. 
ΣΩ, Τούτων μέντοι ἔλεγον, ὦ λχιβιάδη, καὶ τὸν Οἰ- 

δίτουν εἶναι τῶν ἀνθρώττων᾽" εὑρήσεις δ᾽ ἔτι χαὶ τῶν 
γῦν πτολλοὺς οὐχ ὀργῇ κεχρημένους, ὥσπερ ἐχεῖνον, οὐδ᾽ 
οἰομένους χαχά σφισιν εὔχεσϑαι, ἀλλ᾿ ἀγαϑά. ἐκχεῖνος 
μὲν ὥστπτερ οὐδ᾽ ηὔχετο, οὐδ᾽ ᾧετο᾽ ἕτεροι δέ τινές εἶσιν 
οὲ τἀναντία τούτων πιεττόνϑασιν. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαί σε 
πρῶτον, εἴ σοι ἐμφανὴς γενόμενος ὃ ϑεὸς πρὸς ὃν τυγ- 
χάνεις πορευόμενος, ἐρωτήσειεν, πρὶν ὅτιοῦν εὐξασϑαί 
σε, εἰ ἐξαρχέσει σοι τύραννον γενέσϑαι τῆς ᾿ϑηναίων 
πόλεως" εἰ δὲ τοῦτο φαῦλον ἡγήσαιο χαὶ μὴ μέγα τι, 
προσϑείη καὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων" εἰ δέ σε δρῴη ἔτι 

14 ἄρ᾽ --- 22 φαίνεται 5100. ἤοτ!ερ. 4, ττ8 [ 28 οἵ, ΑΙΟΙΡ. 1 τοῦ Ὁ 

.3 εὐήϑεις ΤΌ: εὐηϑεῖς Β τὸ δήπου καὶ Β: δήπου Τ' (δήπου ἢ 
ἀρχὴ Α50 τ2 ἢ γάρ ΗΙτϑοΠὶρ:; ἢ (ἢ Β) γὰρ οὔ Τ᾽ τ3 ὡμολόγητο 5[ε- 
Ῥμδπαβ: ὡμολόγηται ΒΤ 20 μηδ᾽ ἕτερα ΒΕΚΚΚοΥ, οἵ. 54,22. 21 αὑτοὺς 
ΤΘΟΘΩ5 Ὁ: αὐτοὺς ΒΤ | λέγοντες καὶ πράττοντες Βίοραθδυθδ: λέγοντας 
καὶ πράττοντας ΒΊ, ΡῬτοΡανὶΐ ΔΜΙΠΟ Καὶ μηδηη 24 δέτι καὶ τῶν νῦν 
Β: δὲ καὶ τῶν νῦν ἔτ Τ᾽ 258 ὥσπερ ἐκεῖνον ΓΤ: ὥσπερ κεῖνον ΒῸ 

33 ὁρῴη Β: ἐρῴη Τ 
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ἔλαττον δοχοῦντα ἔχειν, εἰ μὴ καὶ πάσης Εὐρώπης, ὕπο- 
σταίη σοι χαὶ τοῦτο, χαὶ τοῦτο μὴ “μόνον ὑποσταίη, ἀλλ" 
αὐϑημερόν σου βουλομένου ὡς πάντας αἰσϑήσεσϑαι, ὅτι 
“Ἱλκιβιάδης ὃ Κλεινίου τύραννός ἐστιν" “πρῶτον οἶμαι ἂν 
σε ἀπιέναι περιχαρῆ γενόμενον, ὡς τῶν μεγίστων ἀγα- 
ϑῶν χεχυρηχότα. 

ΑΔ. Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ὦ Σώχρατες, χἂν ἄλλον ὁντινοῦν, 
εἴπερ τοιαῦτα ξυμβαίη αὐτῷ. 

ΣΩ. ᾿λλὰ μέντοι ἀντί γε τῆς σῆς ψυχῆς οὐδ᾽ ἂν τὴν 
πάντων Ἑλλήνων τε χαὶ βαρβάρων χώραν τε χαὶ τυραν- 
γίδα βουληϑείης σοι γενέσϑαι. 

ΑΛ. Οὐχ οἶμαι ἔγωγε. πῶς γὰρ ἄν, μηϑέν γέ τι μέλ- 
λων αὐτοῖς χρήσεσϑαι; 

ΣΏ. Τί δ᾽ εἰ μέλλοις καχῶς τε καὶ βλαβερῶς χρῆσϑαι; 
οὐδ᾽ ἂν οὕτως; 

ΑΔ. Οὐ δῆτα. 
ΣΏ. Ὁρᾷς οὖν ὡς οὐχ ἀσφαλὲς οὔτε τὰ διδόμενα 

εἰχῇ δέχεσθαι οὔτε αὐτὸν εὔχεσϑαι γενέσϑαι, εἴ γέ τις 
βλάπτεσϑαι μέλλοι διὰ ταῦτα ἢ τὸ παράπαν τοῦ βίου 
ἀπαλλαγῆναι. πολλοὺς δ᾽ ἂν ἔχοιμεν εἰπεῖν, ὅσοι τυραν- 
γίδος ἐπιϑυμήσαντες ἤδη καὶ σπουδάσαντες τοῦτ᾽ αὐτοῖς 
παραγενέσϑαι, ὡς ἀγαϑόν τι πράξοντες, διὰ τὴν τυραν- 

((. 2658) γίδα ἐπιβουλευϑέντες τὸν βίον ἀφῃρέϑησαν. οἶμαι δέ σε 
οὐχ ἄνήχκοον εἶναι ἔνιά γε χϑιζά τε χαὶ πρωϊξὰ γεγε- 
γημένα, ὅτε “Ἱρχέλαον τὸν Μαχεδόνων “τύραννον τὰ παι- 

δικά, ἐρασϑέντα τῆς τυραννίδος οὐϑὲν ἧττον ἤπερ ἐχεῖνος 
τῶν παιδιχῶν, ἀπέχτεινε τὸν ἐραστὴν ὡς τύραννός τε καὶ 
εὐδαίμων ἀνὴρ ἐσόμενος" χατασχὼν δὲ τρεῖς ἢ τέτταρας 
ἡμέρας τὴν τυραννίδα πάλιν αὐτὸς ἐπιβουλευϑεὶς ὑφ᾽ 

24 1]. 11 303 χϑιξά τε καὶ πρώιζ᾽, ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες ᾿Αχαιῶν ] ἠγερέ- 
ϑοντο κακὰ Πριάμῳ χαὶ Τρωσὶ φέρουσαι Ι 25 οὗ. Οοτρ. 4714 

1: Εὐρώπης, ὑποσταίη σοι καὶ τοῦτο, καὶ τοῦτο μὴ μόνον ὑπο- 
σταίη ἀλλ᾽ ϑαῦρρε ργδεί. Χ: εὖ ρώπης ὑποσταίη (αίη ἴῃ τὰ5. 1) σοι 
καὶ τοῦτο μὴ μόνον ὑποσταίη ΒΤ, εὐρώπης ὑποσταίη σοι, καὶ μὴ 
τοῦτο μόνον ὑποσταίη ἀλλ᾽ Ῥοθτεα δάνοτβ. Π 392 3 ὡς πάντας 
αἰσϑήσεσϑαι Β, Βδυρρο: ὡς πάντας αἰσϑέσϑαι Τὶ πάντας αἰσϑήσε- 
σϑαι ὌοΡταα, καὶ πάντας αἰσϑήσεσϑαι ὙΠΟ Ιπηᾶ πῃ δὰ ΡΙαϊ. Ετοί. 
206 - αὐτῶ Βούρϑὶ: αὐτὸν ΒΤ, αὑτῶν" ΏοΟΡγΕΘ, αὐτῷ Αϑί 
10 τε καὶ β. Β: καὶ βι Τ΄ τ χρήσεσθαι Β: χρῆησϑαι ὁ 14 μέλλοις Ἐν 
μέλλεις Τ 18 οὔτε 1. (οίτ]. Θομποίάογ: τε οὐδὲ Β, τε οὔτε Τ', γε 
οὔτε ΟΧ ΘΙΠΕΠ4. ΔΡΟΡΥΊ. (ΟἸΒΙ ἰδ 155, σε οὔτε ΔΡοΟρτΆρμ 
22 πράξοντες ΔΡΟΒΊΔΡΒΑ: πράξαντες ΒῚ 424 ἔνιά ΒΤ; ἐκεῖνά ν6] 
τά ῬΟΡτΘα δάνεϑβ. Π 392 25 τὸν Τ (τῶν () 
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ἑτέρων τινῶν ἐτελεύτησεν. ὁρᾷς δὴ καὶ τῶν ἡμετέρων 
πολιτῶν --- ταῦτα γὰρ οὐκ ἄλλων ἀχηχόαμεν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 
παρόντες οἴδαμεν --- ὅσοι στρατηγίας ἐπιϑυμήσαντες ἤδη 
καὶ τυχόντες αὐτῆς οἱ μὲν ἔτι καὶ νῦν φυγάδες τῆσδε τῆς 
πόλεώς εἰσιν, οἱ δὲ τὸν βίον ἐτελεύτησαν" οἱ δὲ ἄριστα 
δοκοῦντες αὐτῶν πράττειν διὰ πολλῶν χινδύνων ἐλϑόντες 
καὶ φόβων οὐ μόνον ἐν αὐτῇ τῇ στρατηγίᾳ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ εἰς 

(1262) τὴν ἑαυτῶν κατῆλϑον, ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν σπολιορχού- 
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μενοι πολιορκίαν οὐδὲν ἐλάττω τῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων 
διετέλεσαν, ὥστε ἐνίους αὐτῶν εὔχεσϑαι “ἀστρατηγήτους 
εἶναι μᾶλλον ἢ ἐστρατηγηκέναι. εἰ μὲν οὖν ἤσαν οἱ χίν-- 
δυνοί τε χαὶ πόνοι φέροντες εἰς ὠφέλειαν, εἶχεν ἂν τινα 
λόγον" νῦν δὲ καὶ πολὺ τοὐναντίον. εὑρήσεις δὲ χαὶ περὶ 
τέχνων τὸν αὑτὸν τρότζτον, εὐξαμένους τινὰς ἤδη γενέσϑαι 
καὶ γενομένων εἰς ξυμφοράς τὸ χαὶ λύπας τὰς μεγίστας 
χαταστάντας. οἱ μὲν γὰρ μοχϑηρῶν διὰ τέλους ὄντων 
τῶν τέχνων ὅλον τὸν βίον λυπούμενοι διήγαγον" τοὺς δὲ 
χρηστῶν μὲν γενομένων, συμφοραῖς δὲ χρησαμένων ὥστε 
στερηϑῆναι, χαὶ τούτους οὐδὲν εἰς ἐλάττονας δυστυχίας 
χαϑεστηχότας Ὦπερ ἐχείνους, βουλομένους ἂν ἀγένητα 
μᾶλλον εἶναι ἢ γενέσϑαι. ἀλλ᾽ ὅμως τούτων τε χαὶ ἑτέρων 
πολλῶν ὁμοιοτρόπων τούτοις οὕτω σφόδρα χαταδήλων 
ὄντων, σπάνιον εὑρεῖν ὅστις ἂν ἢ διδομένων ἀπόσχοιτο 
ἢ μέλλων δι εὐχῆς τεύξεσϑαι παύσαιτο ἂν εὐχόμενος" οἵ 
δὲ πολλοὶ οὔτε ἂν τυραννίδος διδομένης ἀπτόσχοιντο ἂν 
οὔτε στρατηγίας οὔϑ᾽ ἑτέρων πολλῶν, ἃ τιαρόντα βλάπτει 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖ, ἀλλὰ χἂν εὔξαιντο ἂν γενέσϑαι, εἴ τῳ 
μὴ παρόντα τυγχάνει" ὑλίγον δὲ ἐπισχόντες ἐνίοτε παλι- 
γῳδοῦσιν, ἀνευχόμενοι. ἅττ᾽ ἂν τὸ πρῶτον εὔξωνται. ἐγὼ 
μὲν οὖν ἀπορῶ, μὴ ὡς ἁληϑῶς μάτην ϑεοὺς ἄνϑρωποι 
αἰτιῶνται, ἐξ ἐχείνων φάμενοι χκαχά σφισιν εἶναι" οἱ δὲ 
χαὶ αὑτοὶ σφῇσιν εἴτε ἀτασϑαλίαισιν εἴτε ἀφροσύναις 

32 Ἠοπιεσ. ΠῚ 32 ὦ πόποι, οἷον δή νυ ϑεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται ] ἐξ 
ἡμέων γάρ φασι χάκ᾽ ἔμμεναι" οἱ δὲ καὶ αὐτοί] σφῇσιν ἀτασϑαλίῃσιν 
ὑπὲρ μόρον ἄλγε ἔχουσιν 

3 οἴδαμεν ΒΤ: εἴδομεν ΕἸςίηι5, ΗἸγΞΟΠΙΡ αὐτῇ ἙἸςοΐηυ5, 
Θοῦγαα δάνοίϑβ. Π 392: ταύτῃ ΘΒ Ὁ πολιορκίαν ΔΡΟΡΥΆΡΒΑ: πο- 
λιορκίᾳ ΒῚ 20 ἐκείνους Β: ἐκείνους καὶ ΤΊ ἀγένητα Τ: ἀγέννητα Β 
24 μέλλων ΤΙ: μέλλον Β 46 οὐϑ'᾽ ΒεΕΚΙΚοΥ: οὐδ᾽ ΒΤ 3.» κἂν ΒΤ: 
καὶ Ὀ 28 παλινῳδοῦσιν ΤΡ: πάλι» ὀδοῦσιν Β 29 ἀνευχόμενοι Ἵν 
ἂν εὐχόμενοι Β 32 αὐτοὶ σφῇσιν ταοςΠῃ5 {: αὐτοῖς φησὶν Β, αὐτοὶ 
σφίσιν ΤΊ] ἀτασϑαλίαισιν Β: ἀτασϑαλίαι" σιν Τ, 564 σιν 6Χ ἐπηοπά. 
Ι ἀφροσύναις Τ: ἀφρονίαισιν Β, ἀφραδίαισιν Ηδξ δ πη 
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᾿ χρὴ εἰπεῖν, ὑ ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσι. χινδυνεύει γοῦν, 

145 

ὡὐ “Ἱλκιβιάδη, φρόνιμος τις εἰναι ἐχεῖνος ὃ ποιητής, ὃς δοχεῖ 

μοι φίλοις ἀνοήτοις τισὶ χρησάμενος, δρῶν αὐτοὺς χαὶ 
πράττοντας χαὶ εὐχομένους ἅπερ οὐ βέλτιον ἦν, ἐχείνοις 
δὲ ἐδόχει, κοινῇ ὑττὲρ ἁττάντων αὐτῶν εὐχὴν ποιήσασϑαι 
λέγει δέ πως ὡδί" 

Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ μὲν ἐσθλά, φησι, καὶ εὖχο- 
μένοις καὶ ἀνεύχτοις 

ἄμμι δίδου, τὰ δὲ δεινὰ χαὶ εὐχομένοις ἀπα- 
λέξειν 

χελεύει. ἐμιοὶ μὲν οὖν χαλ ὥς δοχεῖ καὶ ἀσφαλῶς λέγειν ὃ 
ποιητής" σὺ δ᾽ εἴ τι ἐν γῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα, μὴ σιώπα. 

ΑΛ. «Χαλεπόν, ὦ Σώκχρατες, ἐστὶν ἀντιλέγειν πρὸς 
τὰ καλῶς εἰρημένα" ἐχεῖνο δ᾽ οὖν ἐννοῶ, ὅσων χαχῶν αἰτία 
ἡ ἄγνοια τοῖς ἀνθρώποις, ὅπτότε, ὡς ἔοικεν, λελύϑαμεν 

ἡμᾶς αὐτοὺς διὰ ταύτην χαὶ πράττοντες χαὶ τό γε ἔσχατον 
εὐχόμενοι ἡμῖν αὐτοῖς τὰ κάχιστα. ὅπερ οὖν οὐδεὶς ἂν 
οἰηϑείη, ἀλλὰ τοῦτό γε πᾶς ἂν οἴοιτο ἱχανὸς εἶναι, αὐτὸς 
αὑτῷ τὰ βέλτιστα εὔξασϑαι, ἀλλ᾿ οὐ τὰ χάχιστα. τοῦτο 
μὲν γὰρ ὡς ἀληϑῶς χατάρᾳ τινὶ ἀλλ οὐχ εὐχῇ δμοῖον 
ἄν εἴη. 

Σῷ, “1. ἴσως, ὦ βέλτιστε, φαίη ἂν τις ἀνήρ, ὅς 
ἐμοῦ τε καὶ σοῦ σοφώτερος ὧν τυγχάνοι, οὐχ ὀρϑῶς ἡμᾶς 
λέγειν, οὕτως εἰχῇ ψέγοντας ἄγνοιαν, εἴ γε μὴ προσϑεί- 
ἡμεν τὴν ἔστιν ὧν τὲ ἄγνοιαν χαὶ ἔστιν οἷς χαὶ ἔχουσί 
πως ἀγαϑόν, ὥσττιερ ἐχείνοις χαχόν. 

τ χινδυνεύει --- 6 ὧδί Ῥτοοϊτ ἴῃ ΤΕΙΠΊΡ. 402, 24 εά. Β451}., Ῥοξὲ αυδε νεσθα 
᾿ΠϑΟΓ  ἴαΣ ἮΙ γεῦξαβ : Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ μὲν ἐσϑλὰ χαὶ εὐχομένοις (ΒαΞ1!. εὐχο- 

μένοισι) καὶ ἀν εύχτοις Ι ἄμμι δίδου, τὰ δὲ λυγρὰ καὶ εὐχομένοις (Β451:}. εὖ- 
χομέν ὧν) ἀπερύχοις Ηϊ νεγϑιι εὐπτὴ Ἰαιάαπίας ἴπ Οὐϊοηὶβ ΔηΠΟΪΟΡ ΠΟτηϊοΟ 
Ρ. 48 ϑομποίδεννίη εἴ ἴῃ δηϊμοϊορία ραϊδίϊηα Χ το | τό χαὶ τό --- 21 εἴη Ῥτϊξοίδη. 
ἴἸηξὲ. ΧΎΥ͂ΙΙΙ] 99 11 252 ΗεσίζΖ 

τ: ὑπέομορον ΒΤ [ἀλγε ἔχουσιν ΤΊ ἀλγ᾽ ἔχουσιν Β] γοῦν Β: γὰρ Τ' 
7 βασιλεῦ ΒΤ: Κρονίδη ΟΥΙΟῚ | εὐχομένοις ΒΤ: εὐχομένοισι ῬΥΟΟΙΙ5 
8 ἀνεύκτοις Τ: ἀνεύκτ᾽ Β 9 ἅμμιε Β| δεινὰ ΒΤ; λυγρὰ ῬτοοΙα5, 
ΔΗ ΒΟ] ρα, δειλὰ Βυϊίηδπη οἷ. 148 Ὁ | εὐχομένοις ἀπαλέξειν Β: εὐ- 
χομένων ἀπερύκοις Ῥγοο]ι5, δηἰ ΠΟ]οσία 11 κελεύει ἀθ]θνῖ Κόρρεῃ 
14 ὅσων κακῶν ΕΧ Ἐπηεπά. ΔΡΟΡΥ. ( ΟἹ 511 ΙΔ ΠΌΤῚ τδ5: ὅσον κακὸν ΒΤ 
17 ὅπερ οὖν ΒΤ: ὅπερ ϑαῦρρε ρτδαεῖ. ΧΙ | ἂν οἰηϑείη Ῥυϊϑοϊαπι5: 
οἰηϑείη ΒΤ τ18 ἱκανὸς Β: ἱκανῶς Τ᾽ τὸ αὐτῷ Β 23 τυγχάνοι 
Βίθρδδηιϊβ: τυγχάνει ΒΤ 24 Ῥοβί προσϑείημεν Δαἀᾷ, τίνος τε καὶ 
τίσι καὶ ἔχουσι πως᾽ ὡς Ὁ ΟΌΥΕΘ δαάνοῖ5. 1 392 
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ΑΛ. Πῶς λέγεις; ἐ ἔστι γὰρ ὁτιοῦν πρᾶγμα ὅτῳ δὴ ὅπω- 
σοῦν ἔχοντι ἄμεινον ἀγνοεῖν ἢ γιγνώσχειν; 

ΣΩ. Ἔμοιγξ δοχεῖ᾽ σοὶ δ᾽ οὔ; 
ΑΛ. Οὐ μέντοι μὰ Δία. 

Σῷ. ““λλὰ μὴν οὐδὲ ἐχεῖνό σου χαταγνώσομαι, ξϑέλειν 
ἄν σε πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα διαττεπρᾶχϑαι, ἅπερ Ὅρέ- 
στην φασὶ καὶ τὸν ᾿ἀλχμέωνα χαὶ εἰ δή τινες ἄλλοι ἐχεί- 
γοις τυγχάνουσι ταὐτὰ διαπεπραγμένοι. 

ΑΔ. Εὐφήμει πρὸς Διός, ὠ Σώχρατες. 
ΣΩ. Οὗτοι τὸν λέγοντα, ὦ “Ἱλκιβιάδη, ὡς οὐχ ἂν ἐϑέ- 

λοις σοι ταῦτα πεπρᾶχϑαι, εὐφημεῖν δεῖ σε χελδύειν, 
ἀλλὰ μᾶλλον πολύ, εἴ τις τὰ ἐναντία λέγοι" ἐπειδῖ εἰ 
οὕτω σοι δοκεῖ σφόδρα δεινὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα, πο ς 
ῥητέον εἶναι οὕτως εἰχῇ, δοχεῖς δὰν τὸν Ὀρέστην, εἰ ἐτύγ- 
χανὲ φρόνιμος ὧν χαὶ εἰδὼς ὃ τι βέλτιστον ἣν αὐτῷ πράτ- 
τειν, τολμῆσαι ἂν τι τούτων διατιράξασϑαι; 

ΑΔ, Οὐ, δῆτα. 
Σῷ. Οὐδέ γε ἄλλον οἶμαι οὐδένα. 
ΑΔ. Οὐ μέντοι. 
ΣΩ, Καχὸν ἄρα, ὡς ἔοιχεν, ἐστὶν ἡ τοῦ βελτίστου ἄγνοια 

χαὶ τὸ ἀγνοεῖν τὸ βέλτιστον. 
ΑΔ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ ἐχείνῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν; 
ΑΔ. Φημί. 
ΣΩ, τι τοίνυν χαὶ τόδε ἐπισχεψώμεϑα" εἴ σοι αὖ- 

τίχα μάλα παρασταίη, οἰηϑέντι βέλτιον εἶναι, Περικλέα 
τὸν σεαυτοῦ ἐττίτροττόν τε χαὶ φίλον, ἐγχειρίδιον λαβόντα, 
ἐλθόντα ἐπὶ τὰς ϑύρας, εἰπεῖν εἰ ἔνδον ἐστί, βουλόμενον 
ἀποχτεῖναι αὐτὸν ἐχεῖνον, ἄλλον δὲ μηδένα" οἱ δὲ φαῖεν 
ἔνδον εἶναι --- χαὶ οὐ λέγω ἐϑέλειν σε τούτων τι πράτ- 
τειν" ἀλλ᾽ εἶ, οἶμαι, δόξειέ σοι ὅπερ οὐϑὲν χωλύει δήτπτου 
τῷ γε ἀγνοοῦντι τὸ βέλτιστον παραστῆναι ποτὲ δόξαν, 

20 κακὸν --- ἄγνοια ῬτιΞϑοῖαη. ἰπϑὲ, ΧΥΤΠ 90 11 252 Ηξετίζ 

τ ὅτῳ δὴ τ: ὅτῳ δεῖ ΒΤ 6 ἄν {: ἐάν ΒΤ | ἑαυτοῦ ΒΤ: σαυτοῦ 
ΔΡΟΡΥ. Ῥαγίβϑἰπιμη 1812 8 ταὐτὰ Τ: ταῦτα Β το ἐϑέλοις σοι ἼΡ 
564 ο ρΡοβί 1 1ὴ τ885.: ἐϑελοι σοι Β τ ἐπειδὴ δὲ Βαζίτηδηῃ : ἐπειδὴ ΒΤ, 
ἔπειτα Θ1ΔΠ]ΠΌΡΔατα (λέγοι, ἐπειδὴ ἀἰπιϊηχὶς 5ΟΒ] ΘΙ θυτηδ μου) 14 δὰν 
ΒΟΙ͂Ρ51: δ᾽ ἂν ΒΤ, αὖ Αϑί τ6 τολμῆσαι ΒΒ: τολμήσαι Τ' 25 ἐπι- 
σκεψώμεϑα ΔΡΟΡΊΆΡΒδ: ἐπισκεψόμεϑα ΒΤ . 26 παρασταίη ἴ: πα- 
τ τὸ ΒΤ 320 ἐϑέλειν ϑαῦρρε ρΡταεῖ. ΧΠῚ: ἐθέλειν ἂν ΒΤ 
δ δόξειε σοι Βυϊηδηη; δόξει σοι ΒΤ, ἀδ]ονι Θοῦταα δάνοτϑ. 
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ὥστε οἰηϑῆναι καὶ τὸ χάχκιστόν ποτε βέλτιστον εἶναι" ἢ 
οὐχ ἂν δοχεῖ σοι; 

ΑΔ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Εἰ οὖν παρελϑὼν εἴσω χαὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐχεῖνον 

ἀγνοήσαις τε χαὶ οἰηϑείης ἄλλον εἶναί τινα, ἀρ᾽ ἔτι ἂν 
αὐτὸν τολμήσαις ἀποχτεῖναι; 

Αλ. οὐ μὰ τὸν Δία. 
ΣΩ, Οὐ γὰρ δήπου τὸν ἐντυχόντα, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐχεῖνον 

ἠβούλου. ἦ γάρ; 
ΑΛ Ναΐ. 

Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ εἰ πολλάκις ἐγχειροῖς, αἰεὶ δὲ ἀγνοοῖς 
τὸν Περιχλέα, ὅπότε μέλλοις τοῦτο ττράττειν, οὔποτε ἂν 
ἐπίϑοιο αὐτῷ. 

ΑΔ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Τί δέ; τὸν Ὀρέστην δοχεῖς ἄν ποτε τῇ μητρὶ 

ἐπιϑέσϑαι, εἴ γε ὡσαύτως ἠγνόησεν; 
ΑΔ. Οὐχ οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐ γὰρ δήπου οὐδ᾽ ἐχεῖνος τὴν προστυχοῦσαν 

ΙΟ 

15 

γυναῖχα οὐδὲ τὴν ὁτουοῦν μητέρα διενοεῖτο ἀττοχτεῖναι,, 
2 Ν Ἁ 2 ν ς »ν 

ἀλλὰ τὴν αὗτος αὑτοῦ. 
ΑΔ. Ἔστι ταῦτα. , 

- ’ -» , - ΄“ 

ΣΩ. ἡ“γνοεῖν ἄρα τά γε τοιαῦτα βέλτιον τοῖς οὕτω 
διαχειμένοις χαὶ τοιαύτας δόξας ἔχουσιν. 

ΑΛ. Φαίνεται. 
ς - Ἂ “ Ἂν τ 2} ΑΨ» ξ 

ΣΩ. Ὁρᾷς οὔν, ὁτι ἢ ἔστιν ὧν τε ἀγνοιαὰ χαὶ ἔστιν οἷς 

χαὶ ἔχουσί πως ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ οὐ χαχόν, ὥσπερ ἄρτι σοι 
ἐδόχει; 

ΑΛ. Ἔοιχεν. 
ΣΩ. Ἔτι τοίνυν εἰ βούλει τὸ μετὰ τοῦτο ἐπισχοπεῖν, 

ἄτοπον δὴ ἴσως ἂν σοι δόξειεν εἶναι. 
΄, ΄ Ε ’ 

ΑΔ. Τί μάλιστα, ὦ Σωώχρατες; 
[4 ς 2} τὸ Ἐπ ,ὔ , - 2 

ΣῸ, Ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χιγδυνεύει τό γε τῶν ἄλλων 
ἐπιστημῶν χτῆμα, ἐάν τις ἄνευ ετῆς᾽ τοῦ βελτίστου χεχτη- 
μένος ἢ, Ἐπ] μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ τὰ πλείω τὸν 

5 οἰηϑείης ϑίγανε: οἰηϑείης ἂν ΒΤ 7 δία Β: δία οὐκάν μοι 
δοκῶ 8 ἐκεῖνον ΘΟΒΙΕἰουτΏ Δ μα: ἐκεῖνον ὃν ΒΤ τι ἀγνοοῖς 
Βέ: ἀγνοῖς Τ΄ τό εἴ γε Τ: εἰ δὲβἠλ 25. τε Β: γε 30 δὴ ἴσως ἂν 
5οΥΡ5ὶ : ἂν ἴσως ἄν Β, ἴσως ἄν (, ὃν ἴσως ἂν Ἴ, ἂν ἴσως ἈΡΟΒΥΑΡΒἃ 
(άτοπον ὃ ὃν ἴσως ἂν σοι δόξειεν εἶναί τι ὙΥΊπΟΚοἸπιάπη, ἐπισκοπεῖν, 
ἄτοπον ὃ ἴσως ἄν σοι δόξειεν εἶναι Α50 33 τῆς τοῦ ΒΟὨΙΕΙοΓ- 
ΤΟ οΓ, ΠΟΡτΘα δάνρίϑβ. 1393: τοῦ ΒΤ 24 ἢ Ὀ{: ἢΒ, ἦν τ 
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ἔχοντα αὐτό. σχόπει δὲ ὧδε. ἀρ᾽ οὐχ ἀναγχαῖόν σοι δοχεῖ 
εἶναι, ὅταν τι μέλλωμεν ἤτοι πράττειν ἢ λέγειν, οἰηϑῆναι 
δεῖν ττρῶτον ἡμᾶς εἰδέναι ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι τοῦϑ᾽ ὃ ἂν 

(1.6) προχείρως μέλλωμεν ἢ λέγειν ἢ πράττειν; Ε 
5 ΑΔ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 

ΣΩ. Οὐχοῦν οἱ ῥήτορες αὐτίχα ἤτοι εἰδότες ξυμβου-- (( 2660) 
λεύειν ἢ οἰηϑέντες εἰδέναι ξυμβουλεύουσιν ἡμιῖν ἑχάστοτε, 
οἱ μὲν περὶ πολέμου τε καὶ εἰρήνης, οἱ δὲ περὶ τειχῶν 
οἰχοδομίας ἢ λιμένων χατασχευῆς" ἕνὶ δὲ λόγῳ, ὅσα δή 

10 ποτὲ ἡ πόλις πράττει πρὸς ἄλλην πόλιν ἢ αὐτὴ καϑ' 148 
αὑτήν, ἀπὸ τῆς τῶν ῥητόρων ξυμβουλῆς ἅπαντα γίγνεται. 

ΑΔ. ᾿ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Ὅρα τοίνυν χαὶ τὰ ἐπὶ τούτοις; 
ΑΛ. Ἂν δυνηϑῶ. 

ῖ5 Σῶῷ. Καλεῖς γὰρ δήπου φρονίμους τε χαὶ ἄφρονας; 
ΑΛ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὁλί- 

γους φρονίμους; 

ΑΔ. Οὕτως. 

2. Σῷ. Οὐχοῦν πρός τι ἀποβλέπων ἀμφοτέρους; 
Δ: Ναί. Β 
Σῷ. ““ρ᾽ οὖν τὸν τοιοῦτον ξυμιβουλεύειν εἰδότα, χωρὶς 

τοῦ πότερον βέλτιον καὶ ὅπότε βέλτιον, φρόνιμον καλεῖς; 
ΑΔ. Οὐ δῆτα. 

2. Σῶ. Οὐδέ γε, οἶμαι, ὅστις τὸ πολεμεῖν αὐτὸ οἶδε χω- 
ρὶς τοῦ διτότε βέλτιον χαὶ τοσοῦτον χρόνον ὅσον βέλτιον. 

ἦ γάρ; 
ἈΠ ΌΝαι. 

-» 2 , Ἂ 

σῷ, Οὐχοῦν οὐδὲ εἴ τίς τινα ἀποχτεινύναι οἶδεν οὐδὲ 
30 χρήματα ἀφαιρεῖσθαι χαὶ φυγάδα ποιεῖν τῆς ττατρίδος, 

χωρὶς τοῦ ὁπότε βέλτιον χαὶ οντινὰα βέλτιον; 
ΑΔ. Οὐ μέντοι. 

[4 “- ΕΥ̓ 
ΣΩ, Ὅστις ἄρα τι τῶν τοιούτων οἶδεν, ἐὰν μὲν παρέ- ( 

Ι αὐτό ϑομηρίάου; αὐτά ΒΤ 2 μέλλωμεν ΤΌ: μέλλων μὲν Β 
Ι οἰηϑῆναι Βι: ἢ οἰηϑῆναι Τ᾽ 3 δεῖν ΒΤ; δὴ ΟΡτΕΘ δάνογϑ. ΠΠ 393 
4 προχείρως ΘΑΌΡΡΘ ῥτδαβί. ΧΙΠ: προχειροτέρως ΒΤ | μέλλωμεν Β: 
μέλλωμέν τε Τ΄ 6 εἰδότες συμιβουλεύειν ΤΊ: εἰδότες ξυμβουλεύουσιν Β 

“ἢ σην. Β: δα. Ὁ 9 ἢ Β: ἢ καὶ Τ 11 ἅπαντα Β: πάντα Τ 
14 νεῦρα ἂν δυνηϑῶ ΑἸοΙΡ Δα] ἐπ υἱὲ ρῥσίπγιιβ Ηθυβάδ 5ρ6ςο. ΟΥἹ, 116 
23 ὁπότε Βαϊϊευ: ὃ ΒΤ, ὅ γεῖ, ὅτε ΕΧ ΕΠ] 6 4. Δρορυύ. ΒΕ 33 παρέ- 
πηται αυτῷ Β: παρέπηται Τ' 
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πηται αὐτῷ ᾿ τοῦ βελτίστου ἐπιστήμη - - αὕτη δ᾽ ἢν ἡ 
αὑτὴ δήπου ἥπερ χαὶ ἡ τοῦ ὠφελίμου" ἡ γάρ; 

ΑΔ. “ααί. 

ΣΩ, Φρόνιμόν τέ γε αὐτὸν φήσομεν χαὶ ἀποχρῶντα 
ξύμβουλον χαὶ τῇ πόλει χαὶ αὐτὸν αὑτῷ" τὸν δὲ μὴ τοι- 
οὔτον τἀναντία τούτων. ἢ πῶς δοχεῖ; 

ΑΛ. Ἐμοὶ μὲν οὕτως. 
Σῷ. Τί δ᾽ εἴ τις ἱππεύειν ἢ τοξεύειν οἶδεν, ἢ αὖ πυ- 

χτεύειν ἢ παλαίειν ῇ τι τῆς ἄλλης ἀγωνίας ἢ χαὶ ἄλλο τι 
τῶν τοιούτων ὁσα τέχνῃ οἴδαμεν, τί καλεῖς ὃς ἂν εἰδῇ τὸ 
κατὰ ταύτην) τὴν τέχνην βέλτιον γιγνόμενον; οὐ τὸν χατὰ 
τὴν ἱχιτειχὴν ἱτεττιχόν; 

ΑΔ. Ἔγωγε. 

ΣΏΩ. Τὸν δέ γε, οἶμαι, κατὰ τὴν πυκχτικὴν πυχτικόν, 
τὸν δὲ χατ' αὐλητιχὴν αὐλητιχόν, χαὶ τἄλλα δήττου ἀνὰ 
λόγον τούτοις" ἢ ἄλλως πως; 

ΑΔ. Οὔν, ἀλλ οὕτως. 

ΣΩ, “οχεῖ οὖν σοι ἀναγκαῖον εἶναι τὸν περὶ τούτων 
ἐπιστήμονα ὄντα ἄρα χαὶ ἄνδρα φρόνιμον εἶναι, ἢ πολ- 
λοῦ φήσομεν ἐνδεῖν; 

ΑΔ. Πολλοῦ μέντοι γὴ Δία. 
ΣΩ. Ποίαν οὖν οἴει ττολιτείαν εἶναι τοξοτῶν τε ἀγα- 

ϑῶν χαὶ αὐλητῶν, ἔτι δὲ ἀϑλητῶν χαὶ τῶν ἄλλων τεχνι-- 
τῶν, ἀναμεμιγμένων δ᾽ ἐν τοιούτοις οἷς ἄρτε εἰρήκαμεν 
τῶν τε αὐτὸ τὸ πολεμεῖν εἰδότων χαὶ αὐτὸ τὸ ἀποχτει- 
γύναι, πρὸς δὲ χαὶ ἀνδρῶν ῥητοριχῶν σπτολιτιχὸν φύσημα 

ς ,ὔ , ’ » - 

(( 2674) φυσώντων, ἁπάντων δὲ τούτων ὄντων ἄνευ τῆς τοῦ βελ- 

146 

, 2 ΄, ᾿ “ 25’ ς ΄ , Ἐν 

τίστου ἐπιστήμης χαὶ τοῦ εἰδότος, Ὁπότε βέλτιον ἕνὶ 
ἑχάστῳ τούτων χρῆσϑαι χαὶ πρὸς τίνα; 

ΑΛ. Φαύλην τινὰ ἔγωγξ, ὠ Σώκρατες. 
ΣΩ. Φαίης γε ἄν, οἶμαι, δπόταν ὁρῴης ἕνα ἕχαστον 

22 ποίαν --- 30. Σώχρατες 5105. εοἷοξ. 2, 3,1 

4 τέ γε ϑᾶυρρε ργδϑί. ΧΠῚ; δέ γε ΒΤ, γε 5 καὶ τῇ στόλει 
καὶ αὐτὸν αὑτῷ Β: καὶ αὐτὸν αὑτῷ καὶ τῇ πόλει ΤΊ τοιοῦτον 1. Ε. 
ΘΟΒηΘΙάοΥ; ποιοῦντα ΒΤ, ἀε]ενι Αϑβῖ, νοοῦντα ΘΔΌΡΡΘ ῥταθί. ΧἼΠΙ 
8 πυκτεύειν ἢ παλαίειν Β: σταλαίειν ἢ συκτεύειν Τ' Ιο τέχνῃ τὶ (τ: 
τέχνην Β 11 κατὰ ταύτην ΒΊ, ταύτην ἄφῖεν!: κατ᾽ αὐτὴν ΑΡρεὶξ 
ΟΌ5. οὔ. κ] οὐ Β: ἀρ’ οὐ Τ 15 καὶ ταλλα Β, καὶ κατ᾽ ἀλλα τ 
19 ἐπιστήμονα Ὁ: ἐπιστήμονα εἶναι Β, τί ἐπιστήμονα Τ᾽ 20 ἐνδεῖν 
ΒΤ: δεῖν Βαϊΐεσ 23 δὲ Β: δὲ καὶ ἮΝ Ι καὶ Β: τε καὶ Τ΄ 24 τοιούτοις 
οἷς ΒΤ: τούτοις ὧν νΕ] τούτοις οὕς ΟΡΥΕΕ δἄνείβ. Π393 26 ῥη- 
τορικῶν Β: πολιτικῶν Τ' 30 φαύλην τινα Β: φαύλην Τ 31 ἕνα 
ἕκαστον ΤΙ: ἕνα καὶ ἕκαστον Β 
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αὐτῶν φιλοτιμούμενόν τε χαὶ νέμοντα τὸ πλεῖστον 
τῆς πολιτείας τούτῳ μέρος, 

ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει χράτιστος ὦν" 
λέγω δὲ τὸ χατ᾽ αὐτὴν τὴν τέχνην βέλτιστον γιγνόμενον" 
τοῦ δὲ τῇ πόλει τε καὶ αὑτὸν αὑτῷ βελτίστου ὄντος τὰ 
πολλὰ διημαρτηκχότα, ἅτε οἶμαι ἄνευ νοῦ δόξῃ σεξτίι-- 
στευχότα. οὕτως δὲ τούτων ἐχόντων, ἄρα οὐχ ἂν ὀρϑῶς Β 
λέγοιμεν φάντες πολλῆς ταραχῆς τε χαὶ ἀνομίας μεστὴν 
εἶναι τὴν τοιαύτην πολιτείαν; 

ΑΔ. Ὀρϑῶς μέντοι νὴ Δία. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ἀναγχαῖον ἡμῖν ἐδόχει, οἰηϑῆναι δεῖν πτρῶ- 

τον ἡμᾶς εἰδέναι ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι τοῦτο, ὃ ἂν προχείρως 
μέλλωμεν ἢ πράττειν ἢ λέγειν; 

ΑΛ. Ἐδόκει. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χἂν μὲν πράττῃ ἅ τις οἶδεν ἢ δοχεῖ εἰδέ- 

ναι, τεαρέπηται δὲ τὸ ὠφελίμως, καὶ λυσιτελούντως ἡμᾶς ( 
ἕξειν χαὶ τῇ πόλει χαὶ αὐτὸν αὑτῷ; 

ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. ᾿Ἐὰν δὲ γ᾽, οἶμαι, τἀναντία τούτων, οὔτε τῇ πόλει 

οὔτ᾽ αὐτὸν αὑτῷ; 
ΑΔ. Οὗ δῆτα. 
ΣΩ, Τί δέ; καὶ νῦν ἔτι ὡσαύτως σοι δοχεῖ ἢ ἄλλως 

πως; 
ΑΛ. Οὕὔχ, ἀλλ᾽ οὕτως. 
Σῷ. “2ρ᾽ οὖν ἔφησϑα χαλεῖν τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρο- 

γας, τοὺς δ᾽ ὀλίγους φρονίμους; 
ἌΔΛ: Ἔγωχγε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν φαμὲν πάλιν τοὺς πολλοὺς διημαρτηχέναι 

3 Ν,δυοῖς 188. Οτδες. ἴτΆρτα. Ῥ. 358 λαμπρός ϑ᾽ ἕκαστος κἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπεί- 
γεται]) νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ “μέρος, Ι ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει 
βέλτιστος ὧν οἴ. Φοτρ. 484 ε (55, 4) 28 οὐκοῦν --- 66, το πλεῖν 510}, οτος. 

9:05 

3 τυγχάνει ἴῃ (οτρία Τ'; τυγχάνῃ Ὠϊς ΒΤ, ἰὴ (ογρία Β, τυγχάνοι 
Ἠριτήδηη ρταεί. ΧΧΙΝῚ] κράτιστος ΒΤ: βέλτιστος ἢ ἴῃ οτρῖία ΒΗ ΕΕ 
71,18 ὅπ ὄντος ΔΡΟΡΥ. ̓ ἈΠρΘΠουτη Γ, τ. 7: οὕτως ΒΒ τημῖν 
ἐδόκει Β: ἐδόκει ἡμῖν εἶναι Τ᾽ τὸ ἢΤ: ἢ ἀ Β, ἡ ἃ Ὁ τό παρέπηται 
Β: παρέπεται Τ, παρέχεται ΕῚ ἸοΪΠ ΠῚ [οτίαβϑο σοηϊθοῖβϑα ρίαν! 
ΒόοΡτεα δάνετβ. Ϊ 393 (πράττῃ τις ἃ οἶδεν ἢ δοκεῖ εἰδέναι Α5Ὁ)} δὲ 
τὸ ὠφελίμως καὶ λυσιτελούντως ΤΊ, δὲ τὸ ὠφελίμως, καὶ λυσιτελούν- 
τῶς ΘΟΠΙΘΙΘ Δ ΟΉ ΘΓ: τὸ ὠφελίμως καὶ λυσιτελούντως Β: δ' ἡ τοῦ 
ὠφελίμου ἐπιστήμη, ὠφελίμους καὶ λυσιτελούντως Βυϊζ[τη Δ}, δ᾽ ἡ τοῦ 
βελτίστου ἐπιστήμη, ὠφελίμως καὶ λυσιτελούντως Αβὶ ἡμᾶς (οΥ- 
ταυρίυπη 6558 ραυΐανι οΌτα6, ἀεδ]ανὶ Αϑί 

Ῥίαϊο υοὰ ΥΊ. ὃ 
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τοῦ βελτίστου, ὡς τὰ πολλά γε οἶμαι ἄνευ νοῦ δόξῃ 
χεετειστευχότας. 

ΑΛ. Φαμὲν γάρ. 
ΣΩ. “υσιτελεῖ ἄρα τοῖς πολλοῖς μήτε εἰδέναι μηδὲν 

μήτ᾽ οἴεσϑαι εἰδέναι, εἴπτερ γξ μᾶλλον προϑυμήσονται 
πράττειν μὲν ταῦτα, ἅττ᾽ ἂν εἰδῶσιν ἢ οἰηϑῶσιν εἰδέναι, 
πράττοντες δὲ βλάπτεσθαι τὰ πλείω μᾶλλον ἢ ὠφελεῖ- 
σϑαι. 

ΑΛ. “ληϑέστατα λέγεις. 
ἘΣ ΣᾺ Ὁρᾷς οὖν, ὅτε ἔφην κιγδυγεύειν τό γε τῶν ἄλλων 

ἐπιστημῶν κτῆμα, ἐάν τις ἄνευ τῆς τοῦ βελτίστου ἐπι- 

στήμης κεχτημένος , ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ 
τὰ πλείω τὸν ἔχοντα αὐτό, ἀρ᾽ οὐχὶ τῷ ὄντι ὀρϑῶς ἐφαι- 
γόμην λέγων; 

ΑΛ. Καὶ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ νῦν μοι δοχεῖς, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩῷ. “εῖ ἄρα καὶ τιόλεν καὶ ψυχὴν τὴν μέλλουσαν ὁρ- 

ϑῶς βιώσεσϑαι ταύτης τῆς ἐπιστήμης ἀνα μ νος ἀτε- 
(( 2670) χνῶς ὥσπερ ἀσϑενοῦντα ἰατροῦ ἢ τινος κυβερνήτου τὸν 

141 ΒΑῊΝ δὶς μέλλοντα χελεῖν. ἄνευ γὰρ ταύτης, ὕσῳπερ ἂν 
λαβρότερον ἐπτουρίσῃ τὸ τῆς τύχης ἢ περὶ χρημά- 
των χτῆσιν ἢ σώματος ῥώμην ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοι- 
ούτων, τοσούτῳ μείζω ἁμαρτήματα ἀτὶ αὐτῶν ἀναγχαῖόν 
ἔστιν, ὡς ἔοιχεν, γίγνεσϑαι. ὃ δὲ δὴ τὴν καλουμένην πο- 
λυμαϑίαν τε καὶ ττολυτεχνίαν χεχτημένος, ὀρφανὸς δὲ ὧν 

6 πράττειν μὲν Β: μὲν πράττειν Τ᾽ τὸ ὅτε Β: ὅτε γ᾽ Τ κιν- 
δυνεύειν. ΘΧ ΘΠΊΘη6. ΔΡΟΡΥ. ῬΑυϊβίπυπη 1812: κινδυνεύει ΒΤ 12 ὀλι- 
γάκις ΒΤ: ὀλίγα ζορεΐ πον. Ἰδϑςΐ. 271 15. δοκεῖς ΘΔΌΡΡΘ ρῥγδθί. 
ΧΙΝν: δοκεῖ ΒΤ τ9 πλεῖν. ἄνευ γὰρ ταύτης ὅσῳπερ ἂν λαβρότερον 
ἐπουρίσῃ τὸ τῆς τύχης 5οΥἸρ51: πλεῖν" ὅσῳπερ ἂν μὴ πρότερον ἐπου- 
ρήσῃ (ἐπουρίσῃ Τὴ τὸ τῆς ψυχῆς" ἄνευ γὰρ ταύτης ΒΤ, πλεῖν" ἄνευ 
γὰρ ταύτης, ὅσῳπερ ἂν λαμπρότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς ΓΘΠΠΘΡ 

δὰ ῬΒαϊαῦ. ἘΡ. 87, ̓ εἴ, Βαάμάτη ΡὮ]1ΟΙ. Χ 339, πλεῖν" ἄνευ γὰρ ταύ- 
τῆς ὅσῳπερ ἂν μιῇ πρότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς ΒΕΚΚΕΥ͂, πλεῖν" 
ἄνευ γὰρ ταύτης ὅσῳπερ ἂν μὴ πραότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς 
εχ ἀ6 ἰοοο τηδί ΠΕ πη] 1ῃ Μεποπδ 51, πλεῖν" ἄνευ γὰρ ταύτης, ὅσῳ 
ἂν περιττότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς Αϑβί, πλεῖν" ἄνευ γὰρ ταύτης 
ὅσῳπερ ἂν μὴ πλωϊμώτερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς ΟΥ̓ΕΙΙ;, στλεῖν" 
ὅσῳ γὰρ ἂν λαβρότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς ἄνευ ταύτης ϑδαΡΡ6 

Ρτδοῖ. ΧΙΝ, πλεῖν: ἄνευ γὰρ ταύτης ὅσῳπερ ἂν λαμπρότερον ἐπου- 
φίσῃ Β[ΔΠΠΌδτπι, πλεῖν" ἄνευ γὰρ ταύτης ὅσῳπερ ἂν λαμπρότερον 
ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς ἨδΥτΊΔΠη (πλεῖν" ἄνευ γὰρ ταύτης ἢ περὶ --- 
τοιούτων, ὅσῳπερ ἂν ἐπουρίση τὸ τῆς ψυχῆς. εὐ ΒΟ Βπαϊά οι) 
22 τοσούτῳ ΒΤ: νοσοῦντι ΨΥ πο ςἸτπδπη ἃ ἁμαρτήματα ΤΊ ἁμάρτημα 
Β 423 πολυμαϑίαν Τ: φιλομαϑίαν Β, φιλομάϑειαν Ὁ 24 πολυ- 
τεχείαν Β: φιλοτεχνίαν Ἴ, 5684 πολυ 5ιρτα νϑύβυπι δαά. Τ' 
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ταύτης τῆς ἐπιστήμης, ἀγόμενος δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑχάστης 
ΡῚ 

τῶν ἄλλων, ἀρ' οὐχὶ τῷ ὅντι δικαίως πολλῷ χειμῶνι χρή- 
σεται, ἅτε οἶμαι ἄνευ χυβερνήτου διατελῶν ἐν σελάγει, 

’, ᾿ , ΄ὔ “ ͵ -Ο 

χρόνον οὐ μαχρὸν βίου πλέων; ὥστε ξυμβαίνειν μοι δοχεῖ 

χαὶ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὃ λέγει χατηγορῶν σπτού 
τινος, ὡς ἄρα πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, καχῶς δέ, 
φησίν, ἠτείστατο τιάντα. ἱ 

ΑΛ. Καὶ τέ δή ποτε ξυμβαίνει τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὦ 
Σώκρατες; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ὅτιοῦν δοχεῖ πρὸς λόγον 
εἰρηχέναι. 

ΣΩ. Καὶ μάλα γε πρὸς λόγον" ἀλλ αἰνίττεται, ὦ βέλ- 
τιστε, χαὶ οὗτος χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ ποιηταὶ σχεδόν τι 7τάν- 
τες. ἔστιν τ γὰρ φύσει ποιητεχὴ ἵ ἡ ξύμπασα αἰνιγματώ- 
δης χαὶ οὐ τοῦ προστυχόντος πλοῦς γνωρίσαι" ἔτι δὲ 
πρὸς τῷ φύσει τοιαύτη εἶναι, ὅταν λάβηται ἀνδρὸς φϑο- 
γεροῦ τὲ χαὶ μὴ βουλομένου ἡμῖν ἐνδείχνυσϑαι ἀλλ᾽ ἄπτο- 
χρύπτεσϑαι ὃ τι μάλιστα τὴν αὑτοῦ σοφίαν, ὑπερφυῶς 
δὴ τὸ χρῆμα ὡς δύσγνωστον φαίνεται, ὃ τί στοτε νοοῦσιν 
ἕχαστος αὑτῶν. οὐ γὰρ δήττου Ὅμηρόν γε τὸν ϑειότατόν 
τε χαὶ σοφώτατον ποιητὴν ἀγνοεῖν δοχεῖς, ὡς οὐχ οἷόν 
τε ἦν ἐπίστασθαι χαχῶς" ἐχεῖνος γάρ ἐστιν ὃ λέγων τὸν 

{{π278) Μαργίτην πολλὰ μὲν ἐπίστασθαι, καχῶς δέ, φησί, 

25 

30 

σχεάντα ἠπίστατο" ἀλλ αἰνίττεται οἶμμαι παράγων τὸ 
χαχῶς μὲν ἀντὶ τοῦ χαχοῦ, τὸ δὲ ἠπίστατο ἀντὶ τοῦ 
ἐπίστασθαι" γίγνεται οὖν συντεϑὲν ἔξω μὲν τοῦ μέ- 
τρου, ἔστι δ᾽ ὅ γε βούλεται, ὡς τπτολλὰ μὲν ἠτείστατο ἔργα, 
χαχὸν δ᾽ ἦν ἐπίστασϑαι αὐτῷ πάντα ταῦτα. δῆλον οὖν 
ὅτι εἴπερ ἣν αὐτῷ χαχὸν τὸ “πολλὰ εἰδέναι, φαῦλός τις 

ὧν ἐτύγχανεν, εἴπτερ γε τειστεύειν δεῖ τοῖς προειρημένοις 
λόγοις. 

ΑΔ. “1. ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ὦ Σώχρατες" ἦ χαλεπῶς γ᾽ 
ἂν ἄλλοις τισὶ πιστεύσαιμι λόγοις, εἴττερ μηδὲ τούτοις. 

ΣΩ, Καὶ ὀρϑῶς γέ σοι δοχεῖ. 

6 πολλὰ μὲν ἤδεεν ἔργα, κακῶς δὲ μάλ ἤδεε πάντα 

4 βίου πλέων ΒΟΥΡΒΙ: βίον ϑεων Β, βίον ϑεῶν Τ, βίου ϑέων 
Βιειρίήσανας, στρὸς βίαν ϑέων ΟΥΕΙ͂ΙΙ, ἡνρδπεύξον Η. Μαΐου 12 οὗ 
ἄλλοι Τ: ἄλλοι Β 14 δὲν 5 τὲ Ὁ ΤΕ τοιαύτη Τ: τοιαύτην Β 
18 δὴ Τ: δὲ Β [νοοῦσιν Τ: νομίζεται Β 20 ὡς Β: ὅτε Τ᾽ 21 κακῶς 
δ: καλῶς 22 μαργίτην ΩΣ μαργείτην Ἔθθυ» ΔἸ ἠπίστατο ΒΕΚΚΕοΥ: 
ἐπίστασϑαι ΒΤ 424 ἠπίστατο Β: ἐπίστατο" 426 δ γε ΕΧ Θῃη6ηά. 
ἈΡΟΡΥ. ῬΔΥΙΒΙΠΙΙΠ) 1812: ὅτε Β, ὅτε 29 δεῖ Τ: δέοι Β 

Ω 

δος 
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ΑΛ. Πάλιν αὖ μοι δοχεῖ. 
ΟΣΘΩ, ᾿“λλὰ φέρε πρὸς “ιός" ὁρᾷς γὰρ δήπου τὴν ἀπο- 

οίαν ὅση τε χαὶ οἵα" ταύτης δὴ χαὶ σύ μοι δοχεῖς χεχοι- 
γωνηκέναι" μεταβαλλόμενός γέ τοι ἄνω χαὶ χάτω οὐδ᾽ 
ὁτιοῦν παύει, ἀλλ ὃ τι ἂν μιάλ ἱιστά σοι δόξῃ, τοῦτο καὶ 
ἐχδεδυχέναι αὖ χαὶ οὐχέτι ὡσαύτως δοχεῖν. εἰ οὖν σοί γ᾽ 
ἔτι χαὶ νῦν ἐιιφανὴς γενόμενος ὃ ϑεός, πρὸς ὃν τυγχάνεις 
πορευόμενος, ἐρωτήσειεν, τερὶν ὁτιοῦν εὔξασϑαί σε, εἶ 
ἐξαρχέσει σοι ἐχείνων τι γενέσϑαι ὧνπερ χαὶ ἐν ἀρχῇ 
ἐλέγετο, εἴτε αὐτῷ σοι ἐπιτρέψειεν εὔξασϑαι, τί ποτὶ ἂν 
οἴει ἢ τῶν παρ᾽ ἐχείνου διδομένων λαμιιβάνων ἢ αὐτὸς 
εὐξάμενος γενέσϑαι τοῦ χαιροῦ τυχεῖν; 

ΑΛ. “Τλλὰ μὰ τοὺς ϑεούς, ἐγὼ μὲν οὐϑὲν ἂν ἔχοιμί 
σοι εἰπεῖν, ώ Σώχρατες, οὕτως" ἀλλὰ μάργον τί μοι δοχεῖ 
εἶναι, καὶ ὡς ἀληϑῶς πολλῆς φυλαχῆς, ὅπως μὴ λήσει 
τις αὑτὸν εὐχόμενος μὲν χαχά, δοχῶν δὲ τὰ ἀγαϑά, ἔπειτ᾽ 
ὀλίγον ἐπισχών, ὅπερ καὶ σὺ ἔλεγες, παλινῳδῇ, ἀνευχό- 
μενος ἅττ᾽ ἂν τὸ πρῶτον εὔξηται. 

ΣΩ. “4ρ᾽ οὖν οὐχὶ εἰδώς τι τιλέον ἡμῶν ὃ ὁ ποιητής, οὗ 
χαὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου ἐπεμνήσϑην, τὰ δεινὰ καὶ εὐχομέ- 
γοις ἀπαλέξειν ἐχέλευεν; 

ΑΛ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Τοῦτον μὲν τοίνυν, ὦ ᾿Δλχιβιάδη, καὶ “αχεδαιμιό-- 

γιοι τὸν ποιητὴν ἐζηλωχότες, εἴτε καὶ αὐτοὶ οὕτως ἐπε- 
σχεμμένοι, ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἑχάστοτε τταραπλησέαν εὐχὴν 
εὔχονται, τὰ χαλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς τοὺς ϑεοὺς διδόναι 
χελεύοντες ἀεὶ σφίσιν αὐτοῖς" πλέον δ᾽ οὐδεὶς ἂν ἐχείνων 
εὐξαμένων ἀχούσειεν. τοιγαροῦν εἰς τὸ παρῆχον τοῦ χρό- 
γου οὐδένων ἧττον εὐτυχεῖς εἶσιν ἄνϑρωποι" εἰ δ᾽ ἄρα 

: πάλιν αὖ μοι δοκεῖ ϑοοταῖϊ {δαῖτ Π), ΑἸοΙ Ια 15 πουλθη ῥγδα- 
Ροβαυϊί (ογπατῖαβ ΕΟΙορ. 56. 3 δὴ καὶ σύ μοι δοκεῖς Β: δέ μοι δοκεῖς 
καὶ σὺ Τ᾽ τ δτιΒ: ὅπερ ΤΙτοῦτο πάλιν αὖ σοι δοκεῖ ἐκδεδυκέναι καὶ 
(νετθ 5 5.1 πάλιν αὖ μοι δοκεῖ ἀ6]6 115) Α5Ξὲ 6 γέτε ΒΒ. 39 ἐξαρκέσει 
(ὃ ἐξαρκέσειε Β ΙΟ ἐλέγετο Ἴ: τε ἐλέγετο Β Ι. εἴτε Β: εἴτε καὶ Τ 
14 μάργον Τ, μαργόν Β: μέρμερον Ἠεϊηαοτγί, μὴν ἔργον ΑΞ, μέγα 
ἔργον Τοῦτος (ν 6] μούργον τε δοκεῖ) δἄνϑίϑ. 1393 15 ἄηθῶς 
ΒΤ: ἀληϑῶς δεῖσϑαι ΘαᾺΡΡΕ ρταρῖ. ΧΥ | λήσεε Βαϊίιπηδπηη: λήσῃ ΒΤ 
16 αὐτὸν ΒΤ τὰ ἀγαϑὰ Β: ἀγαϑὰ ἐγ παλινῳδίαν εὐχόμενος 
ΒΊ, παλινῳδεῖ ἀνευχόμενος ᾿ 8 ἅττ᾽ ἂν Β: ἅττα Τ᾽ τ πλέον Β: 
πλείων Τ' 20 δεινὰ Τ: δῆλα Β, δειλὰ Βαυξίπηδηῃ 22 ἔμοιγε Β; 
ἐμοὶ μέν τοι 23 λακεδαιμιόνιοι Ἐ: λακεδαιμόνιοι οἱ (Τ᾽ 25 ἐδέᾳ 
Β;: καὶ ἰδίᾳ Τ 27 ἀεὶ Βυϊηαππ; αὖ ΒΤ] πλεῖον» Τ; πλείων Β 
29 οὐδὲν ὧν Β 
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καὶ ξυμβέβηχεν αὐτοῖς. ὥστε μὴ πάντα εὐτυχεῖν, ἀλλ οὖν 
«οὐ διὰ τὴν ἐχείνων εὐχήν" ἐπὶ τοῖς ϑεοῖς δ᾽ ἐστίν, ὥστε 

3 , ΠΕ ΎΥ, 
οἶμιαι χαὶ διδόναι ἅττ᾽ ἂν τις εὐχόμενος τυγχάνῃ χαὶ τἄναν-- 
τία τούτων. Βούλομαι δέ σοι χαὶ ἕτερόν τι διηγήσασϑαι, 

-ν , - ς 3 , ᾿ 

ὅ ποτε ἤχουσα τῶν πρεσβυτέρων τινῶν, ὡς ““ϑηναίοις χαὶ 
“αχεδαιμονίοις διαφορᾶς γενομένης ξυνέβαινεν ἀεὶ τῇ 

- Ὁ“ Ἀ Ν » Α ΄ τ ᾽ὔ 

πόλει ἡμῶν ὡστξε χαὶ κατὰ γῆν χαὶ χατὰ ϑάλατταν, οπότε 
μάχη γένοιτο, δυστυχεῖν χαὶ μηδέποτε δύνασϑαι κρατῆσαι" 
τοὺς οὖν ᾿ϑηναίους ἀγαναχτοῦντας τῷ πράγματι χαὶ ἄπτο- 
ρουμένους, τίνι χρὴ μηχανῇ τῶν τταρόντων χαχῶν ἀποτρο- 
σὴν εὑρεῖν, βουλευομένοις αὐτοῖς δοχεῖν χράτιστον εἶναι 

σέμιψαντας πρὸς ᾿Ἱμμωνα ἐχεῖνον ἐπερωτᾶν" ἔτι δὲ πρὸς 
͵ὔ , » 9 πμΟς , ς Ν “ὦ 

τούτοις τάδε, χαὶ ἀνϑ' ὁτου “αχεδαιμονίοις οἱ ϑεοὶ μᾶλ- 
, , Ν , - « , , λον νίχην διδόασιν ἢ σφίσιν αὐτοῖς, οἱ τπιλείστας, φάναι, 

Ἁ γ Χ ,ὔ -» ς , 23} 2 ΄ 

μὲν ϑυσίας χαὶ χαλλίστας τῶν Ελλήνων ἄγομεν, ἀναϑη- 
, ,ὔ »-ο. ὕ, : 

μασί τε χεχοσμήχαμεν τὰ ἱερὰ αὐτῶν ὡς οὐδένες ἄλλοι, 
στοιισχτάς τὲ πολυτελεστάτας χαὶ σεμνοτάτας ἐδωρούιμιεϑα 

» - 3 - , “ 

τοῖς ϑεοῖς ἀν᾽ ἕχαστον ἔτος, χαὶ ἐτελοῦμεν χρήματα ὅσα 
2 , , 

οὐδ᾽ οἱ ἄλλοι ξύμπαντες Ἕλληνες" “αχεδαιμιονίοις δέ, 
,ὔ 3 ΄ Ὁ} ΕΥΟῚ , 3 φ.Χ 7, 2 2 [4 

φάναι, οὐδεττώτιον ἐμέλησεν οὐδὲν τούτων, ἀλλ οὕτως 
2 ,ὔ ᾽ὔ Ν ᾿ 7 [δ 2 ,7 

ὀλιγώρως διάχεινται πρὸς τοὺς ϑεούς, ὡστὲ χαὶ ἀνάπηρα 

ϑύουσιν ἑἕχάστοτε χαὶ τἄλλα πάντα οὐχ ὀλίγῳ ἐνδεεστέ- 
ρως τιμῶσιν ἤπερ ἡμεῖς, χρήματα οὐδὲν ἐλάττω χεχτη- 
μένοι τῆς Υ ἡμετέρας πόλεως. ἐπεὶ δ᾽ εἰρηχέναι ταῦτα χαὶ 
ἐπερωτῆσαι, τί χρὴ σιράττοντας αὐτοὺς τῶν παρόντων 
χαχῶν ἀπαλλαγὴν εὑρεῖν, ἄλλο μὲν οὐϑὲν ἀποχριϑῆναι 
τὸν προφήτην --- τὸν γὰρ ϑεὸν οὐχ ἐᾶν δῆλον ὅτι --- χα- 

,ὔ 3 , , , 

λέσαντα δὲ αὐτὸν “ϑηναίους, φάναι, τάδε λέγει μιων" 
ὉΝ -» ᾿ ᾽, 7 φησὶν ἂν βούλεσθαι αὑτῷ τὴν “αχεδαιμονίων εὐφημίαν 

τ οὖν οὐ ΟΧ ΘΠ6η4. ΔΡΟΡΥ. Γιδυγο δηατη 85, 6: οὖν ΒΤ, οὐ 
ΔΡορυ. Εὶ 2 ὥστε οἶμαι Β: οἶμαι ὥστε Τ' 5 ὁπότε ΒΤ [τῶν πρεσβυ- 
τέρων ἤ τινῶν Β, πρεσβυτέρων τινῶν Ἴ, τῶν πρεσβυτέρων δή τινῶν 
Βαϊίοῦ ἢ πΠτὸ τὴ} 12 ἔτι ἜΣ 78 13 τάδε καὶ Τ: ταδὲει 
καὶ Β, καὶ τάδε ΒίΔΠ Ρδῦμα ἀνϑ᾽ ὃ ὅτου Β: ἀνθότου ποτὲ Τ τὸ ἀναϑή- 
μασί Ἰ: ἀναϑέμασί Β τ οἱ ἀλλοι Τ: αλλοι Β, οἵ. 1470 22 ὀλίγω {: 
ὀλίγως ΒΤ 23 ἤπερ Δροσύ. Αηρα]ίσυτῃ (Ὁ. 1. 4: ἢ εἴπερ ΒΤ, ἢ ἧπερ 
Βαυίζίτηδηη [χροήματα οὐδὲν ἐλ ΦΩ] Β: οὐδὲν ἐλάττω χρήματα Τ' 

24 ἐπεὶ δ᾽ ΞΟΥΡ51: τ υ Β, ἐπεὶ Τ, ἐπειδὴ δ᾽ ϑαὰρρε ργαβῖ. ΧΥ, 
2ὃ αὐτὸν .4ϑηναίους φάναι 

Ἠδφτηβίθυ 5115 δά γον α14]. ποσί. 13,2: αὐτὸν φᾶναι ἀϑηναίοις 
φάναι Β, αὐτὸν ἀϑηναίοις φάναι Τ᾽ (αὐτὸν φάναι ϑὺ νώτοις Ω 
29 αὐτῷ ἘΝ 

([. 268 5) 
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εἶναι μᾶλλ ον ἢ τὰ ξύμπαντα τῶν Ἑλλήνων ἱ ἱερά. τοσαῦτα 
εἰπεῖν, οὐχέτι περαιτέρω. τὴν δ᾽ οὖν εὐφημίαν οὐχ ἄλλην 
τινά (ιοι δοχεῖ λέγειν ὃ ὑϊρὸς ἢ τὴν εὐχὴν αὐτῶν" ἔστι 
γὰρ τῷ ὅντι πολὺ διαφέρουσα τῶν ἄλλων. οἱ μὲν γὰρ 
ἄλλοι Ἕλληνες οἱ μὲν χρυσόχερως βοῦς παραστησάμενοι, 

ἕτεροι, δ᾽ ἀναϑήμασι δωρούμενοι τοὺς ϑεούς, εὔχονται 
ἅττ᾽ ἂν τύ χῃ ταῦτα, ἂν τε ἀγαϑὰ ἄν τὲ χαχά" βλασφη- 
μούντων οὖν αὐτῶν ἀχούοντες οἱ ϑεοὶ οὐχ ἀποδέχονται 
τὰς πολυτελεῖς ταυτασὶ ττοιιπτάς τε χαὶ ϑυσίας. ἀλλὰ 
δοχεῖ μοι πολλῆς φυλαχῆς δεῖσθαι χαὶ σχέψεως, ὅ τέ 
ποτε ῥητέον ἐστὶ χαὶ μή. Εὑρήσεις δὲ χαὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ 
ἕτερα παραπλήσια τούτοις εἰρημένα. φησὶν γὰρ τοὺς 
Τρῶας ἔπαυλιν ποιουμένους 

ἕρδειν ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἕχα 
τὴν δὲ χνῖσαν ἐχ τοῦ πεδίου τοὺς ἂν 
οὐρανὸν εἴσω 
ἡ δεῖαν᾽ τῆς δ᾽ οὗ τι ϑεοὺς μάκαρας δατέεσθϑαι, 
οὐδ᾽ ἐθέλειν" μάλα γάρ σφιν ἀπήχϑετο Ἴλιος 

ἱροῦ 
χαὶ Πρίαμος χαὶ λαὸς ἐὐμμελέω Πριάμοιο" 

ὥστε οὐϑὲν αὐτοῖς ἣν προὔργου ϑύειν τὲ χαὶ δῶρα τελεῖν 
μάτην, ϑεοῖς ἀπηχϑημένους. οὐ γὰρ οἶμαι τοιοῦτόν ἔστι 
τὸ τῶν ϑεῶν, ὥστε ὑπὸ δώρων παράγεσϑαι οἷον χαχὸν 
τοχιστήν᾽ ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς εὐήϑη λόγον λέγομεν, ἀξιοῦντες 

ατόμβας" 
ἕμους φέρειν 

᾽ὔ ,ὔ - ᾿ Ν : ἮΝ Ἀ γ᾽} 

((. 2694) Ταχεδαιμονίων ταύτῃ περιεῖναι. χαὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, 

150 

»᾿ λ Ἁ - Ἁ Ν , 3 , ς -» ς 

εἰ πρὸς τὰ δῶρα χαὶ τὰς ϑυσίας ἀποβλέπουσιν ἡμῶν οἱ 
,ὔ Ν μ [4 , 

ϑεοί, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν ψυχήν, ἂν τις ὅσιος χαὶ δίχαιος 
ὉΧ , ἊΣ - 5 ᾽Χ " . 
ὧν τυγχάνῃ. πολλῷ γε μᾶλλον οἶμαι ἢ πρὸς τὰς πολυ- 

«« ’,ὔ ’ὔ «.ὁ ΡῚ 

τελεῖς ταύτας ποιμιπάς τε χαὶ ϑυσίας, ἃς οὐδὲν χωλύει 
Α κ 2 ,ὔ Ἃ 9 2 2 , ς 

πολλὰ μὲν εἰς ϑεούς, πολλὰ ὃ᾽ εἰς ἀνθρώπους ἡμαρτη- 
χότας χαὶ ἰδιώτην χαὶ πόλιν ἔχειν ἀν᾽ ἕχαστον ἔτος τελεῖν" 
οἱ δέ, ἅτε οὐ δωροδόχοι ὄντες, χαταφρονοῦσιν ἁπάντων 

τό Ἠοπηετγ. 1]. ΥἿΠ 540 χνίσην δ᾽ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανον εἴσω 
Ι νεύξιιπι ἔρδειν --- ἑκατόμβας, αὶ 40 οπηηῖθιβ Πρτῖς Η οπιεσῖςῖβ αθεϑέ, αἀπξε 
γεύβασῃ 1]. ὝὙΠῚ 549, νεύβιις ἥδεῖαν --- Πριάμοιο ααὶ Ἰάεπι ἴῃ δ γῖβ Ἡ οπποσῖοῖϑ. 
ἀεβιάεγαηίασ, Ροϑῖ {Ππ|πὶ νεύβαυτα δάά. Βατσηβϑῖτβ 

2 δ᾽ οὖν ϑαυρρε ρτδεῖ. ΧΥ͂ : γοῦν ΒΤ, γ᾽ οὖν ἩεΥΠΊΔηη 3 ἔστι 
Τ: ἔτε Β καὶ χρυσοκέρωις Β 7 ἄν -- ἂν Β: ἐάν ---- ἐάν Τ΄ ο ταυτασὶ 
Β: ταύτας Τ᾽ 20 ἐδμμελίῳ Τ᾽ 21 ἣν προύργου Β: προύργου ἦν Τ' 
24 τοκιστὴν ΒΤ: δικαστήν ἀφάϊοκα | εὐηϑῆ Β, σοΥ. Ὁ 28 πολλῷ 
γε ἘΒ: πολλῷ Τ 
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τούτων, ὥς φησιν ὃ ϑεὸς χαὶ͵ δ' ϑεῶν προφήτης. χιν- 
δυνεύει γοῦν χαὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνϑρώποις τοῖς 
γοῦν ἔχουσι δικαιοσύνη τε καὶ φρόνησις διαφερόντως τε- 
τιμῆσϑαι" φρόνιμοι δὲ καὶ δίκαιοι οὐκ ἄλλοι τινές εἰσιν 

ς τῶν εἰδότων ἃ δεῖ πράττειν χαὶ λέγειν πρὸς ϑεοὺς χαὶ 
πρὸς ἀνθρώπους. βουλοίμην δ᾽ ἂν καὶ σοῦ πυϑέσϑαι ὃ 
τέ σεοτ᾽ ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα. 

ἀμαν 40 ἐμοί μέν, ὦ Σώχρατες, οὐχ ἄλλῃ πῇ δοκεῖ ἢ 
ἧπερ, σοί τε καὶ τῷ ϑεῷ" οὐδὲ γὰρ ἂν εἰχὸς εἴη ἀντέψη-- 
φον ἐμὲ τῷ ϑεῷ γενέσϑαι. 

Σί.. Οὐκοῦν μέμνησαι ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ φάσχων εἶναι, 

ὅπως μὴ λάϑῃς σεαυτὸν εὐχόμενος χαχά, δοχῶν δὲ ἀγαϑά; 

ΑΔλ. Ἔγωγε. 
Σῷ, Ὁρᾷς οὖν, ὡς οὐχ ἀσφαλές σοί ἐστιν ἐλϑεῖν πρὸς 

ι πο ΠππὐΠὺ ἢ π τ το ; Σ 
τὸν ϑεὸν εὐξομένῳ, ἵνα μηδ᾽ ἂν οὕτω τύχῃ, βλασφημοῦν-- 
τός σου ἀχούων οὐϑὲν ἀποδέξηται τῆς ϑυσίας ταύτης, 
τυχὸν δὲ χαὶ ἕτερόν τι προσαπολαύσης. ἐμοὶ μὲν οὖν 
δοχεῖ βέλτιστον εἶναι ἡσυχίαν ἔχειν. τῇ μὲν γὰρ “αχε- 
δαιμονίων εὐχῇ διὰ τὴν μεγαλοψυχίαν -- τοῦτο γὰρ καλ- 
λιστον τῶν ἐπ ἀφροσύνῃ ὀνομάτων --- οὐκ ἂν οἰμαί σὲ 
ἐϑέλειν χρῆσϑαι. ἀναγκαῖον οὖν ἐστὶ περιμένειν, ἕως ἂν 
τις μάϑῃ, ὡς δεῖ πρὸς ϑεοὺς χαὶ πρὸς ἀνθρώπους δια- 

χεῖσϑαι. 
ΑΛ. Πότε οὖν παρέσται ὃ χρόνος οὗτος, ὦ Σώχρατες, 

καὶ τίς ὃ παιδεύσων; ἥδιστα γὰρ ἂν μοι δοχῶ ἰδεῖν τοῦ- 
τον τὸν ἄνϑρωττον τίς ἔστιν. 

ΣΩ. Οὗτος ᾧ μέλει περὶ σοῦ. ἀλλὰ δοχεῖ μοι, ὥσπερ 
τῷ Διομήδει φησὶν τὴν ᾿ϑηνᾶν Ὅμηρος ἀπὸ τῶν 
ὀφϑαλμῶν ἀφελεῖν τὴν ἀχλύν, 
ὄφρ᾽ εὺ γιγνώσκοι ἡμὲν ϑεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, 

οὕτω χαὶ σοὶ δεῖν ἀπὸ τῆς ψυχῆς πρῶτον τὴν ἀχλὺν 

28 Ἠοχηετ. 1]. Ν“ 127 ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀρϑαλμῶν ἕλον, ἢ πρὶν ἐπῆεν, 
Ι ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν ϑεὸν ἤδη καὶ ἄνδρα 

1 ὁ ϑεῶν προφήτης Βυϊίπηδηη: ϑεῶν προφήταις Β, 564 σ ἀ6- 
Ἰανι Ὁ, ϑεῶν προφήτης Ἴ, ϑεῶν προφῆται Βαϊίου καὶ τῶν ΔΝΊΠΟΚΕΙ- 
ΤΩΔΏΠ: ἢ τῶν ΒΤ | πρὸς ὑ ὀεοὺς Β: καὶ πρὸς ϑεοὺς Τ 8 ἐμοὶ μὲν 
Τ: ἐμοὶ Β] ἄλλη Β ο ἡπερῖί: εἴπτερ ΒΤ τὸ γενέσϑαι Β: γίγνε- 
σϑαι Τ᾽ τῷ εὐξομένῳ ΔΡΟΡΤΑΡΠΔ: εὐχομένῳ Β, ΡτΟΡαν!ϊ ΛΝ ΊΠΟΚΕΙ- 
ΤΩΔΏΏ, εὐξαμένῳ ΤΟ τ8ὃ βέλτιστον Β: κράτιστον Γ 20 ἐπ ̓ ΘΔΌΡΡΕ 
ρίδοῖ. ΧΥ: ἐν ΒΤ Ι ἀφροσύνῃ Β: ἀφροσύνῃ γε 1, ΘαῦρρΡ6 27 ὦ 
μέλει περὶ σοῦ ΒΤ; ὦ μέλε παρὰ σοὶ ΝΑθεΥ ὁ 5. οὐ. τ. σοὶ ΕΣ 
σοῦ ΤΊ τὴν ἀχλὺν ἀφελόντα Β: ἀφελόντα τὴν ἀχλὺν Τ' 
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ἀφελόντα, ἣ νῦν παροῦσα τυγχάνει, τὸ τηνιχαῦτ᾽ ἤδη 
σιροσφέρειν δι᾿ ὧν μέλλεις γνώσεσϑαι ἡμὲν καχὸν ἠδὲ χαὶ 
ἐσθλόν. νῦν μὲν γὰρ οὐχ ἄν μοι δοχεῖς δυνηϑῆναι. 

(.269})'΄ ἀΑαλ. ᾿φαιρείτω, εἴτε βούλεται τὴν ἀχλὺν εἴτε ἄλλο 
τι ὡς ἐγὼ παρεσχεύασμαι μηϑὲν ἂν φυγεῖν τῶν ὑπὶ 5 
ἐχείγνου ττροσταττομένων, ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν ἄνϑρωπος, εἴ 
γε μέλλοιμι βελτίων γενέσϑαι. 

181 ΣΩ. “λλὰ μὴν χἀχεῖνος ϑαυμαστὴν ὅσην περὶ σὲ 
σιροϑυμίαν ἔχει. 

ΑΛ. Εἰς τότε τοίνυν χαὶ τὴν ϑυσίαν ἀναβάλλεσϑαι το 
χράτιστον εἶναί μοι δοχεῖ. 

ΣΩ. Καὶ ὀρϑῶς γέ σοι δοχεῖ᾽ ἀσφαλέστερον γάρ ἐστιν 
ἢ τταραχινδυνεύειν τοσοῦτον χίνδυνον. 

ΑΛ. λλὰ πῶς, ὦ Σώχρατες; χαὶ μὴν τουτονὶ τὸν 
στέφανον, ἐπειδή μοι δοχεῖς χαλῶς ξυμβεβουλευχέναι, σοὶ τ5 

Β περιϑήσω᾽ τοῖς ϑεοῖς δὲ καὶ στεφάνους χαὶ τἄλλα πάντα 

τὰ νομιζόμενα τότε δώσομεν, ὅταν ἐχείνην τὴν ἡμέραν 
ἐλθοῦσαν ἴδω. ἥξει δ᾽ οὐ διὰ μαχροῦ τούτων ϑελόντων. 

ΣΩ. ζ2λλὰ δέχομαι χαὶ τοῦτο, καὶ ἄλλο δὲ ἂν τε τῶν 

παρὰ σοῦ δοϑέντων ἡδέως ἴδοιμι δεξάμενον ἐμαυτόν. 20 
ὥσπερ δὲ χαὶ ὃ Κρέων Εὐριπίδῃ πεποίηται τὸν Τειρεσίαν 
ἰδὼν ἔχοντα τὰ στέφη χαὶ ἀχούσας ἀπὸ τῶν πολεμίων 
ἀπαρχὰς αὐτὸν εἰληφέναι διὰ τὴν τέχνην, 

οἰωνὸν ἐϑέμην, φησί, χαλλένικχα σὰ στέφη" 
ἐν γὰρ χλύδωνι χείμεϑ', ὥσπερ οἶσϑα σύ" 25 

οὕτω δὲ χἀγὼ παρὰ σοῦ τὴν δόξαν ταύτην οἰωνὸν τέϑε- 
ς μαι. δοχῶ δέ μοι οὐκ ἕν ἐλάττονι χλύδωνι τοῦ Κρέοντος 

εἶναι, χαὶ βουλοίμην ἂν χαλλίνιχος γενέσϑαι τῶν σῶν 
ἐραστῶν. 

24 ΕΠΠΡ. ῬΒΏΟΘΏΙ55. 858 

2 μέλλεις ΒΒ: μέλλει Τ᾽ καὶ παρεσκεύασμαι ΤΊ; παρασκεύασμαι Β 
Ι φυγεῖν Β: φεύγειν Τ 6 προσταττομένων Τὶ: πραττομένων Β] ἄν- 
ϑρωπος 50ΥἸρ5ὶ: ἄνϑρωπος Β, ὁ ἀνϑρωπος Τ΄ 7 μέλλοιμι Τὶ μέλλοι 
μὴ Β 8 κακεῖνος Τ: ἐκεῖνος Β 13 κίνδυνον ἄλλως" ΑΔ, Καὶ μήν, 
ὦ «Σώκρατες, τουτονὶ Αδξὶ τς ξυμβεβουλευκέναι Β: σε συμβουλευ- 
κέναι Τ' 19 ἄν τι 6Χ ετηξπά. δρορυ, (οἰβ!ηϊδηυπ 155: ἀντὲ ΒΤ 
22 ἀπὸ Τ: ὑπὸ Β 24 σὰ αἀά. εχ ΕυτὶρΙάς Βυίζίτηδηῃ 25 κεί- 
μεϑα Β: διακείμεθα Τ᾽ 26 δόξαν ΒΤ; δωρεὰν Αϑί, δόσιν Βαξζτηδηῃ 
28 βουλοίμην ἂν ΤΊ: βουλοίμην Β 
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ΙΠΠΑΡΧΟΣ ἢ ΦΙΛΟΚΕΡΔΗΣ 

[ηϑικόςἢ 

ἜΑ ΤΟΥ ΑἸΙΑΛΌΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΟΣ, 

Τί γὰρ τὸ φιλοχερδές; τί ποτέ ἔστιν, καὶ τίνες οἱ φι- 
λοχερδεῖς; 

Ε΄. μοὶ μὲν δοχοῦσιν, οἱ ἂν κερδαίνειν ἀξιῶσιν ἀττὸ 
τῶν μηδενὸς ἀξίων. 

ΣΏ. Πότερον. οὖν σοι δοχοῦσιν γιγνώσχοντες, ὅτι οὐδε- 
γός ἐστιν ἄξια, ἢ ἀγνοοῦντες; εἶ γὰρ ἀγνοοῦντες, ἀνοήτους 
λέγεις τοὺς φιλοχερδεῖς. 

ΕἸ. .4λλ οὐκ ἀνοήτους λέγω, ἀλλὰ πανούργους χαὶ 
πονηροὺς χαὶ ἥττους τοῦ χέρδους, γιγνώσχοντας ὅτι οὐ- 
δενὸς ἀξιά ἐστιν ἀφ᾽ (ὧν τολμῶσι χερδαίνειν, ὅμως τολ- 
μᾶν φιλοχερδεῖν δὲ ἀναισχυντίαν. 

Ἐν, 40. οὖν τοιόνδε λέγεις τὸν φιλοχερδῆ, οἷον ἐὰν 
φυτεύων γεωργικὸς ἀνὴρ χαὶ γιγνώσχων ὅτι οὐδενὸς ἄξιον 
τὸ φυτόν, ἀξιοῖ ἀπὸ τούτου ἐχτραφέντος χερδαίνειν; ἀρὰ 

τοιοῦτον αὐτὸν λέγεις; 

ΕἼ. “πὸ παντὸς ὅ γε φιλοχερδής, ὦ Σώχρατες, οἴεται 
δεῖν χερδαίνειν. 

, “ 2. α“ “ 3 ΄ὔ ς ,ὔ 

ΣΩ. Μή μοι-οὕτως εἰκῇ, ὥσπερ τι ἠδικημένος ὑπό 
τινος, ἀλλὰ προσέχων ἐμοὶ τὸν νοῦν ἀπόχριναι, ὥσττερ 
ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς σάλιν ̓ ἠρώτων" οὐχὶ ὁμολογεῖς τὸν φιλο- 
χερδῇ ἐπιστήμονα εἶναι περὶ τῆς ἀξίας τούτου, ὅϑεν 
χερδαίνειν ἀξιοῖ; 

ΕΤ. Ἔγωγε. 

Σῶ. Τίς οὖν ἐπιστήμων περὶ φυτῶν τῆς ἀξίας, ἐν 

: τὶ γάρ; τὸ φιλοκερδὲς τί ἀϊδιηχὶς ΒοΟΘΟΚΗ ργαεῖ. ΧΧΥΙ͂Ι 
3 ἀξιῶσιν Β: ἀξιώσουσιν ΤἪῃἠ 13 γεωργικὸς Β: γεωργὸς Τ 

([]. ποτὶ 
Β 269 Ὁ) 

ΘῈ ΤΙ 
Ρ. 220 

(ἢ. 270 4) 
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ὁποίᾳ ἄξια φυτευϑῆναι χαὶ ὥρᾳ χαὶ χώρᾳ; ἵνα τι χαὶ 
ἡμεῖς τῶν σοφῶν ῥημάτων ἐμβάλωμεν, ὧν οἱ δεξιοὶ περὶ 
ἐν θὲ δίκας καλλιεποῦνται. 

ἘΠ Ἐγὼ μὲν οἶμαι γεωργόν. 

ΣΩ. Τὸ οὖν ἀξιοῦν χερδαίνειν ἄλλο τι λέγεις ἢ οἴεσθαι 
δεῖν χερδαίνειν; 

ΕΤ. Τοῦτο λέγω. 
ΣΏ. Μὴ τοίνυν μὲ ἐπιχείρει ἐξαπατᾶν, ἄνδρα πρεσβύ- 

δε τ , ΄“ ἘΣ 3 Χὲ ᾿ ΄ ΤῈΣ θ 9 ΄, 

τερον ἤδη οὑτω νέος ὧν, ἀττοχρινόμενος ὥσπερ νυνδή, 
- ἈΚ τ᾿ : ΕΣ," »" ὰ 2 2 ς 29 -» 2 να ἕν ΣΝ σ΄ 

οὐδ᾽ αὐτὸς οἴει" ἀλλ ὡς ἀληϑῶς εἰπέ" ἀρ ἔστιν ὁντινα 
᾿ ’ , ΄ [4 

οἴει γεωργιχὸν ἄνδρα γιγνόμενον, χαὶ γιγνώσχοντα, ὅτι 
2 μ ᾿ ΄, 

οὐδενὸς ἄξιον φυτεύει τὸ φυτόν, οἴεσθαι ἀπτὸ τούτου 
χερδαίνειν; 

ΕΤ. Μὰ 44 οὐχ ἔγωγε. 
᾽ὔ ΄ὔ ς , 2 ΄, “ 323 ᾿ 

ΣΩ, Τί δέ; ἱππιχὸν ἄνδρα γιγνώσχοντα, ὁτι οὐδενὸς 
᾿ - Ξὶ ΕΞ ἈΝ ’ “ Ἀ 

ἄξια σιτία τῷ ἵππῳ παρέχει, ἀγνοεῖν αὐτὸν οἴει, ὅτε τὸν 
ἵχπτον διαφϑείρει; 

ΕΤ. Οὐχ ἔγωγε. ὃ 

ΣΩ. Οὐχ ἄρα οἴεταί γε ἀττὸ τούτων χερδαίνειν τῶν 
σιτίων τῶν μηδενὸς ἀξίων. 

ΕΤ. Οὐχί. 
, ΄ , , ΣΩ. Τί δέ; χυβερνήτην μηδενὸς ἄξια ἱστία χαὶ πη- 

᾿- "δ. ’ὔ ὑῶν “ 

δάλια τῇ γηὶ παρεσχευασμένον ἀγνοεῖν οἴει, τι ξημέω- 
ϑήσεται χαὶ κινδυνεύσει χαὶ αὐτὸς ἀπολέσϑαι χαὶ τὴν 
γαῦν ἀπολέσαι καὶ ἃ ἂν ἄγῃ πάντα; 

ΕἸ. Οὐχ ἔγωγε. 
Ἄ 27 ᾽} ὕ, , 3 Α -» -» 

ΣΩ, Οὐχ ἄρα οἴεταί γε χερδαίνειν ἀπὸ τῶν σχευῶν 
τῶν μηδενὸς ἀξίων. 

2 ΄, 

ΕἸ. Οὺ γαρ. 
29 Ὶ Ν " ’ὔ “ ς Ἀ Β] - 

ΣΩ. “421λλὰ στρατηγὸς γιγνώσχων, ὁτι ἢ στρατιὰ αὑτῷ 
Ἀ , ς ὴ , , ΄, 

οὐδενὸς ἀξια ὅπλα ἔχει, οἴεται ἀπὸ τούτων χερδαίνειν 
χαὶ ἀξιοῖ χερδαίνειν; 

ΕΤ. Οὐδαιιῶς. 

ι ἄξια Ὁ: ἀξία Β, ἀξίᾳ ΤΊ) ὥρα καὶ χώρᾳ Β: χώρᾳ καὶ ὥρᾳ Τ' 
2 ἐμβάλωμεν ὧν ΔρΡορταρμα: ἐμβαλομένων Β, 564 ἴπ τηᾶῖρ. ν᾽] 
ποία, ἐμβάλλωμεν ὧν Τ᾽ κα τὸ ϑίερμαπιβ: τὸν ΒΤ ἀξιοῦν ϑοΠ]6ἰθυ- 
ΤΔΟΠΘΥ; ἄξιον ΒΤ 8 με ἐπιχείρει Β: ἐπιχείρει μὲ Τ ΙΟ εἰπέ" 
ἄρ᾽ ΒΟΘΟΚΗ ἴῃ Μίποριι 121: εἴπερ ΒΤ, 564 ἴῃ τηᾶῦρ. ἤ Ὁ 12 φυτεύει 
ϑίθρμδαμηιβ: φυτεύειν ΒΤ 15 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ 22 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ 
30 στρατιὰ Τ: στρατεία Β, στρατειὰ Ὁ 
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ΣΩ. ζ1λῈ: αὐλητὴς αὐλοὺς οὐδενὸς ἀξίους ἔχων ἢ κι- 
ϑαριστὴς λύραν ἢ τοξότης τόξον ἢ ἄλλος ὁστισοῦν συλ- 
λήβδην τῶν δημιουργῶν ἢ τῶν ἄλλων τῶν ἐμφρόνων ἀν- 
δρῶν μηδενὸς ἀξια ὦ ὄργανα ἢ ἄλλην παρασχευὴν ἡντιναοῦν 

5 ἔχων ἀπὸ τούτων οἴεται χερδαίνειν; 
ΕΤ. Οὔχουν φαίνεταί γε. Ὀ 
ΣΩ. Τίνας οὖν ποτε λέγεις τοὺς φιλοχερδεῖς; οὐ γάρ 

που τούτους 758 οὺς διεληλύϑαμεν, οἵτινες γιγνώσχοντες 
τὰ οὐδενὸς ὁ ἄξια ἀττὸ τούτων οἴονται δεῖν κερδαίνειν, ἀλλ᾽ (. 2790) 

το οὕτω μέν, ὦ ϑαυμάσιε, ὡς σὺ λέγεις, οὐκ ἔστ᾽ ἀνϑρώπων 
οὐδεὶς φιλοχερδής. 

(18) ΕΤ, .1λλ᾽ ἐγώ, ὦ Σώχρατες, βούλομαι λέγειν τούτους 
φιλοχερδεῖς εἶναι, οἱ ἑχάστοτε ὑπὸ ἀτιληστίας χαὶ ττάνυ 
σμιχρὰ χαὶ ὀλίγου ἄξια χαὶ οὐδενὸς γλίχονται ὑπερφυῶς Εὶ 

15 χαὶ φιλοχερδοῦσιν. 
ΣΩ, Οὐ δήπου, ὦ βέλτιστε, γιγνώσκοντες, ὅτι οὐδενὸς 

ἄξιά ἐστιν τοῦτο μὲν γὰρ ἤδη ἡμᾶς αὐτοὺς τῷ λόγῳ 
ἐξηλέγξαμεν ὅτι ἀδύνατον. 

ΕἸ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
22 ΣΏ. Οὐχοῦν εἰ μὴ γιγνώσχοντες, δῆλον ὅτι ἀγνοοῦντες, 

οἰόμενοι δὲ τὰ οὐδενὸς ἄξια πολλοῦ ἄξια εἶναι. 
ΕἼ. Φαίνεται. 
ΣΩ, 2λλο τι οὖν οἵ γε φιλοχερδεῖς φιλοῦσι τὸ κέρδος; 
ΠΡ ΟΝ αΣ: 

δι τὴ Ὁ. Κέρδος δὲ λέγεις ἐναντίον τῇ ζημίᾳ; 
ἐᾷ Ἔγωχγε. 22 4 
ΣΩ, Ἔστιν οὖν ὅτῳ ἀγαϑόν ἐστι ζημιοῦσϑαι; 

ΕἼ. Οὐδενί. 
ΣΩ, ᾿““λλὰ καχόν; 

30 ΕἾ. να, 

ΣΩ. δλάπτονται ὑπὸ τῆς ζημίας ἄρα ἄνϑρωποι. 
Ε΄. ΔΒλάπτονται. 
Σῶ. Καχὸν ἄρα ἢ ζημία. 
ΝΟΣ 

33. ΣΏΩ. Ἑναντίον δὲ τῇ ζημίᾳ τὸ κέρδος. 
Ε΄. Ἐναντίον. 
ΣΩ, ᾿“2γαϑὸν ἄρα τὸ χέρδος. 

γάρ Β: γὰρ δή Τ 8 οἵτινες ΒΤ: ἀλλ᾽ οἵτενες ΑΡΘΙΓ 005. 
οτ, (ε80) ιν ν 3. ἀπληστίας ΒΤ; ἀπληστείας Ὁ 31 ὑπὸ τῆς ζημίας 
ἄρα Β: ἄρα ὑπὸ τῆς ζημίας Τ 



τ ΠΛΆΤΩΝΟΣ ΚΑΙ 

ἘΠ. ας τος 
Β ΣΩ. Τοὺς οὖν τὸ ἀγαϑὸν φιλοῦντας φιλοχερδεῖς 

χαλεῖς. 

ΕΤ. Ἔοιχεν. 
2 ΄ 3 - ΄ 

ΣΩ, Οὐ μανιχούς γε, ὦ ἑταῖρε, λέγεις τοὺς φιλοχερ-᾿ 
δεῖς. ἀλλὰ σὺ αὐτὸς πότερον φιλεῖς ὃ ἂν ἀγαϑὸν ἢ, ἢ 
οὐ φιλεῖς; 

ΕΤ. Ἔγωγε. 
Σῷ, Ἔστιν δέ τι ἀγαϑόν, ὃ οὐ φιλεῖς, ἀλλὰ χαχόν; 
ΕἸ. Μὰ ΔΜ οὐχ. ἔγωγε. 
ΣΩ, ᾿“λλὰ πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἴσως φιλεῖς. 
ἘΠῚ νοΐ: 
ΣΩ, Ἐροῦ δὴ χαὶ ἐμέ, εἰ οὐ χαὶ ἐγώ" δμολογήσω γὰρ 

Ὁ χαὶ ἐγώ σοι φιλεῖν τἀγαϑά. ἀλλὰ πρὸς ἐμιοὶ καὶ σοὶ οἵ 
ἄλλοι ἄνϑρωττοι ἅπαντες οὐ δοχοῦσέ σοι τἀγαϑὰ φιλεῖν, 
τὰ δὲ χαχὰ μισεῖν; 

ΕΤ. Ἔμοιγε φαίνεται. 
ΣΩ. Τὸ δὲ χέρδος ἀγαθὸν ὡμολογήσαμεν; 
Ἐ͵Τ. Ναΐ 
ΣΩ. Πάντες αὖ φιλ οχερδεῖς φαίνονται τοῦτον τὸν 

τρόπον ὃν δὲ τὸ πρότερον ἐλέγομεν, οὐδεὶς ἡ ἣν φιλοχερ- 
δύής. ποτέρῳ οὖν ἂν τις τῷ λόγῳ χρώμενος οὐχ ἂν ἐξα- 
μαρτάνοι; 

ΕἸ, Εἴ τις, ὦ Σώχρατες, οἶμαι, ὀρϑῶς λαμβάνοι τὸν 
Ὁ φιλοχερδῆ. ὀρϑῶς δ᾽ ἐστὶ τοῦτον ἡγεῖσϑαι φιλοχερδῇ, ὃς 

ἂν σπουδάζῃ ἐπὶ τούτοις χαὶ ἀξιοῖ χερδαίνειν ἀπ αὐτῶν, 
τι ὧν οἱ χρηστοὶ οὐ τολμῶσι χερδαίνειν. 

2λ᾽᾽ ὁρᾷς, (ὦ γλυχύτατε, τὸ χερδαίνειν ἄρτι ὧμο- 
ἜΣ ΞΡ εἶναι ὠφελεῖσϑαι. 

ΕΤ͵Τ. Τί οὖν δὴ τοῦτο; 
Σῷ. Ὅτι χαὶ τόδε ἘΣ προσωμολογήσαμεν, βούλε- 

σϑαι τὰ ἀγαϑὰ πάντας χαὶ ἀεί. 
ΕΤ, (Ναί. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ οἱ ἀγαϑοὶ πάντα τὰ χέρδη βούλονται 

ἔχειν, εἴπερ ἀγαϑά γέ ἐστιν. 

5 )}7Ὲ8Β: δὲ Τ τι πάντα τὰ Β: πάντα Τ 13 οὐ καὶ Β εἴ αἱ 
νἹάθίαγ {: Οὐ ἣν οὖν καὶ ἴῃ τηατρ. { [5 ἅπαντες Β: πάντες Τ 
26 ἀπ᾿ αὐτῶν ΒΤ: ἀπὸ τῶν ΝΑΌΘΓ ο05. ΟΥ̓. 17 29 εἶναι --- 31 προσω- 
κολογήσαμεν οτὴ. Β, 44." 31 αὐτῷ Ὁ: αὐτὸ 32 πάντας Β: 
ἅπαντας Τ , 
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228 ΕΠ ΤΑΡΧΘΣ., { 

Ε΄. Οὐχ ἀφ᾽ ὧν γε μέλλουσιν, ὦ Σώχρατες, βλαβή- Ἑ 
σεσϑαι τῶν χερϑδῶν. 

ΣΩ. «Βλαβήσεσϑαι δὲ λέγεις ζημιώσεσϑαι ἢ ἄλλο τι; 
Ε΄. Οὔκχ, ἀλλὰ ξημεώσεσϑαι λέγω. 
ΣΩ, Ὑὺ τοῦ χέρδους οὖν ζημιοῦνται ἢ ὑπὸ τῆς ζη- 

μίας ἄνϑρωποι; 
{.Π]. Ὑπὸ ἀμφοτέρων" χαὶ γὰρ ὑπὸ τῆς ζημίας ζημι- 

οὔνται χαὶ ὑπὸ τοῦ ̓ κέρδους τοῦ πονηροῦ. 
Σί.. Ἢ. δοχεῖ οὖν τί σοι χ χρηστὸν χαὶ ἀγαϑὸν πρᾶγμα 

πονηρὸν εἶναι; 
ΕΤ. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν ὀλίγον πρότερον τὸ κέρδος 228. 

τῇ ζημίᾳ καχῷ ὄντι ἐναντίον εἶναι; 
ἘΠ] τὐ Φῃμί, 
ΣΩ, Ὡναντίον δὲ ὃν χαχῷ ἀγαϑὸν εἶναι; 
ΕΤ. ᾿ὩὩμολογήσαμεν γάρ. 
Σῶ, Ὁρᾷς οὖν, ἐπιχειρεῖς μὲ ἐξαπατᾶν, ἐπίτηδες 

ἐναντία λέγων. οἷς ἄρτι ὡμολογήσαμεν. 
ἘΠῚ: Θὺ μὰ “ία, οὐ Σώχρατες, ἀλλὰ τοὐναντίον σύ με 

ἐξαπατᾷς χαὶ οὐκ οἶδα ὅπῃ ἐν τοῖς λόγοις ἄνω χαὶ κάτω 
στρέφεις. 

ΣΩ, Εὐφήμει" οὐ μεντἂν χαλῶς τιοιοίην, οὐ πειϑό- 
μενος ἀνδρὶ ἀγαϑῷ χαὶ σοφῷ. 

ἘΤ. Τίνι τούτῳ; καὶ τί μάλιστα; 
ΣΩ. Πολίτῃ μὲν ἐμῷ τε καὶ σῷ, Πεισιστράτου δὲ ὑεῖ 

τοῦ ἐκ Φιλαϊδῶν, Ἱππάρχῳ, ὃς τῶν ̓ Πεισιστράτου παίδων 
ἣν πρεσβύτατος χαὶ σοφώτατος, ὃς ἄλλα τε πολλὰ καὲ 
χαλὰ ἔργα σοφίας ἀπεδείξατο, καὶ τὰ Ὁμήρου ἔπη πρῶ- 
τος ἐχόμισεν εἰς τὴν γῆν ταυτηνί, καὶ ἡνάγχασε τοὺς ῥα- 
ψνῳδοὺς Παναϑηναίοις ἐξ ὑπολήψψεως ἐφεξῆς αὐτὰ διιέναι, 
Ὡ - 2} ς “- χκ 5.) 2.0.9 , ᾿ 
ὥσπερ νῦν ἔτι οἵδε ποιοῦσιν" χαὶ ἕπτ ΑἸναχρέοντα τὸν 
Τήϊον τιεντηχόντορον στείλας ἐχόμισεν εἰς τὴν πόλιν" 
Σιμωνίδην δὲ τὸν Κεῖον ἀεὶ περὶ αὑτὸν εἶχεν, μεγάλοις 
μισϑοῖς καὶ δώροις τιείϑων" ταῦτα δ᾽ ἐποίει βουλόμενος 

πύλες Β᾿. 56 α γ ἴῃ Τὰ5. (σε, Π) 4 ξημεώσεσϑαι Β: ζημιωϑή- 
σεσϑαι Τ' 19 σύ με Β: σὺ ἐμὲ Τ' 24 τούτῳ καὶ Εχίγα ν ΥβΌ τη Ἔ 
26 φιλαιδων Β, φιλαίδων Τ' 28 ἀπεδείξατο Τ;. 5684 ἀ εχ ὀπηδπᾶ.. 
(ὑπεδείξατο ΔΡΟΡΤ. ( ΟἸ5] ΙΔ Πη 155; ᾿π:. ΔΡορύ. Ῥδϊδίπι 
175) ὁμήρου ἔπη Β: ὁμήρου Ἔν 320 παναϑηναίοις Τ᾿, εχ εἸηεπά. Β: 
παναϑηφαίουι ΒΒ. 32 πεντηκόντορον ΤΌ: πεντηκοντότερον ῬΔΙΪ51-- 
ὯΠ5 1813 εὖ υἱ νϊἀεξίυγ Β 23 κεῖον Ὁ: κῖον Βῖ, κίον Τ 
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παιδεύειν τοὺς πολίτας, ἵν ὡς βελτίστων ὄντων αὐτῶν 
ἄρχοι, οὐχ οἰόμενος δεῖν οὐδενὶ σοφίας φϑονεῖν, ἅτε ὧν 
χαλός τε χἀγαϑός. ἐπειδὴ δὲ αὐτῷ οἱ περὶ τὸ ἄστυ τῶν 
πολιτῶν πεπαιδευμένοι ἦσαν καὶ ἐθαύμαζον αὐτὸν ἐπὶ 
σοφίᾳ, ἐπιβουλεύων αὐ τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς παιδεῦσαι 
ἔστησεν αὐτοῖς Ἑρμᾶς χατὰ τὰς ὁδοὺς ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεως 
χαὶ τῶν δήμων ἑχάστων, χἄπειτα τῆς σοφίας τῆς αὑτοῦ, 
ἣν τ΄ ἔμαϑεν χαὶ ἣν αὐτὸς ἐξηῦρεν, ἐχλεξάμενος ἃ ἡγεῖτο 
σοφώτατα εἶναι, ταῦτα αὐτὸς ἐντείνας εἰς ἐλεγεῖον αὑτοῦ 
ποιήματα χαὶ ἐπιδείγματα τῆς σοφίας ἐπέγραψεν, ἵνα 
πρῶτον μὲν τὰ ἐν Δελφοῖς γράμματα τὰ σοφὰ ταῦτα μὴ 
ϑαυμάζοιεν οἱ πολῖται αὐτοῦ, τό τε Γνῶϑι σαυτόν χαὶ 
τὸ Μη δὲν ἄγαν χαὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τὰ Ἱππάρ- 

΄ - 5 ς εν» , , 

([.271) χου δήματα μᾶλλον σοφὰ ἡγοῖντο, ἔπειτα τεαριόντες ἄνω 

ΟῚ 

χαὶ χάτω χαὶ ἀναγιγνώσχοντες χαὶ γεῦμα λαμβάνοντες 
αὐτοῦ τῆς σοφίας φοιτῷεν ἐχ τῶν ἀγρῶν χαὶ ἐπὶ τὰ 
λοιπτὰ παιδευϑησόμενοι. ἐστὸν δὲ δύο τὠπιγράμματε" 
ἐν μὲν τοῖς ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἑχάστου ἐπιγέγρα- 
σται λέγων ὃ Ἑρμῆς, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεως χαὶ τοῦ 
δήμου ἕστηχεν, ἕν δὲ τοῖς ἐπὶ δεξιά 
μνῆμα τόδ᾽ Ἱππάρχου" στεῖχε δίχαια φρονῶν 

φησίν. ἔστι δὲ τῶν ποιημάτων χαὶ ἄλλα ἐν ἄλλοις Ἕρ- 
μαῖς “τολλὰ χαὶ χαλὰ Εὐχαρτω ποτ ἔστι δὲ δὴ χαὶ 
τοῦτο ἐπὶ τῇ Στειριαχῇ ὁδῷ, ἐν ῳ ᾧ λέγει 
μνῆμα τό δ᾽ Ἱππάρχου" μὴ φίλον ἐξατεάτα. 

ἐγὼ οὖν σὲ ἐμοὶ ὄντα φίλον οὐ δήπου τολμῴην ἂν ἐξα- 
πατᾶν χαὶ ἐχείνῳ τοιούτῳ ὄντι ἀπιστεῖν, οὗ χαὶ ἀποϑα- 
γόντος τρία ἔτη ἐτυραννεύϑησαν ᾿“ϑηναῖοι ὑπὸ τοῦ ἀδελ- 
φοῦ αὐτοῦ Ἱππίου, καὶ πιάντων ἂν τῶν παλαιῶν ἤκουσας, 
ὅτι ταῦτα μόνον τὰ ἔτη τυραννὶς ἐγένετο ἐν “ϑήναις, τὸν 
δ᾽ ἄλλον χρόνον ἐγγύς τι ἔζων ϑηναῖοι ὥσπερ ἐπὶ Κρό- 
γου βασιλεύοντος. λέγεται δὲ ὑπὸ τῶν χαριεστέρων ἂν- 
ϑρώπων χαὶ ὃ ϑάνατος αὐτοῦ γενέσϑαι οὐ δὲ ἃ οἱ πεολλοὶ 
φήϑησαν, διὰ τὴν τῆς ἀδελφῆς ἀτιμίαν τῆς κανηφορίας, 

Ι παιδεύειν Β: πείϑειν ΤΙ ὄντων αὐτῶν Β: αὐτῶν ὄντων Ἔ: 
2 ἄρχοι Έ: ἀρχοὶ Ἐν δ αὖ τοὺς Τ: αὐτοὺς ΒειΣ τῆς σοφίας Β: ὑπὸ 
σοφίας ΤΊ αὐτοῦτ᾽ ὃ ἃ ἡγεῖτο ΤΣ: ἡγεῖτο Β φαύτοῦ ΒΤ τ7 τῶ 
πιγράμματε Β, τ᾽ 5 πιγράμματε Τ 18 ἐπαριστερὰ Ὠ: ἐπαριστερᾷ 
ΒΜΓ1 ἐπιγέγραπται Β: ὃ ἐπιγέγραπται ΤΊ τοῦν Β: ὁ ἐνῚΤ 20 ἐπι- 
δεξιὰ Ὁ: ἐπιδεξιᾷ ΒΤ 21 στεῖχε ΤΌ: στιχὲ Β 22 δὲ τῶν ποιημά- 
των Β: τῶν ποιημάτων δὲ Τ 30 μόνον Β: μόνα Τ' 

ΙΟ 
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ἐπεὶ τοῦτό γε εὔηϑες, ἀλλὰ τὸν μὲν ““ρμόδιον γεγονέναι 
σαιδικὰ τοῦ ᾿Τριστογείτονος καὶ πεπαιδεῦσθαι ὑπ᾽ ἐχεί- 
γου. μέγα δ᾽ ἐφρόνει ἄρα χαὶ ὃ ᾿“ριστογείτων ἐπὶ τῷ 
παιδεῦσαι ἄνϑρωπον, χαὶ ἀνταγωνιστὴν ἡγεῖτο εἶναι τὸν 

Ἔ εῦ Πππαρχον. ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ χρόνῳ αὑτὸν τὸν “Τρμόδιον 
τυγχάνειν ἐρῶντά τινος τῶν νέων τε χαὶ χαλῶν καὶ γεν- 
ναίων τῶν τότε" χαὶ λέγουσι τοὔνομα αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ οὐ Ὁ 
μέμνημαι" τὸν οὖν γεανίσχον τοῦτον τέως μὲν ϑαυμάζειν 
τόν τὲ Ἁρμόδιον χαὶ τὸν ᾿Τριστογείτονα ὡς σοφούς, ἔχιειτα 

το συγγενόμενον τῷ Ἱππάρχῳ καταφρονῆσαι ἐχείνων, χαὶ 
τοὺς περιαλγήσαντας ταύτῃ τῇ ἀτιμίᾳ οὕτως ἀποχτεῖναι 
τὸν Ἵππαρχον. 

ΕἼ. Κινδυνεύεις τοίνυν, ὦ Σώχρατες, ἢ οὐ φίλον με 
ἡγεῖσϑαι ἢ, εἰ ἡγεῖ φίλον, οὐ πείϑεσϑαι Ἱππάρχῳ. ἐγὼ 

15 γὰρ ὅγτως οὐ σὺ ἐμὲ ἐξαπατᾷς οὐκ οἶδ᾽ ὄντινα μέντοι 
τρόπον ἕν τοῖς λόγοις, οὐ δύναμαι τιεισϑῆναι. Ε 

ΣΩ. ““λλὰ μὴν χαὶ ὥσπερ πεττεύων ἐϑέλω σοι ἐν τοῖς 
λόγοις ἀναϑέσϑαι ὃ τι βούλει τῶν εἰρημένων, ἵνα μὴ οἴῃ 
ἐξαπατᾶσϑαι. πότερον γὰρ τοῦτό σοι ἀναϑῶμαι, ὡς οὐχὶ ((.275.) 

20 τῶν ἀγαϑῶν πάντες ἐπιϑυμοῦσιν ἀνϑρωποι; 
ΕἾ, Μη μοί γε. 
ΣΩ. ζΧ4λλ᾽ ὡς τὸ ζημιοῦσϑαι χαὶ ἡ ζημία οὐ καχόν; 
ΕΤ. Μη μοί γξ. 
ΣΩ. “4λλ᾽ ὡς οὐ τῇ ζημίᾳ καὶ τῷ ζημιοῦσϑαι τὸ χέρ- 

25. δος χαὶ τὸ κερδαίνειν ἐναντίον; 
Ε͵Τ. Μηδὲ τοῦτο. 280 
Σῷ. .Χ41λλ:΄ ὡς ἐναντίον ὃν τῷ καχῷ οὐχ ἀγαϑόν ἔστι 

τὸ χερδαίνειν; 
Ε΄. Οὗτι πᾶν γε τουτί μοι ἀνάϑου. 

30 ΣΩ. “Ζοχεῖ ἄρα σοι, ὡς ἔοικε, τοῦ κέρδους τὸ μέν τι 
ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δέ τι καχόν. 

ΕἼΤ, Ἔμοιγε. 

ΣΩ, ᾿ὡνατίϑεμαι τοίνυν σοὶ τοῦτο ἔστω γὰρ δὴ κχέρ- 

3 τῷ Ἷ, 566 οχ δηθηᾶ, 6 ἐρῶντά Β, 564 ὥν 6χ 6πλεηά. 
(ἔρωτα ῬΑΙΙ5ΙΠιι5 1813) καλῶν καὶ γενναίων Β: γενναίων καὶ καλῶν 
π΄ τὰ ἢ εἰ ἡγεῖ Ὁ: ἢ ἡγεῖ Β, ἢ εἰ γεῖ Τ 15 σὺ ἐκ μὲ Β, σύ με Τ 
ἱ μέντοι τρόπον Β, 564 ἐ ἴῃ 145.: τρόπον Τ (οἶδα᾽ ὅντινα μέντοι 
τρόπον, ἐν ΒΕΔ] υτο) 21 μή μοί γε ΒΤ (εἰ 23): μὴ ἔμοιγε ΒεΚΙκου 
(εἴ 23) . 27 ἐναντίον ὃν ΤΙ: ἐναντίον Β | τῷ κακῷ Β, 564 ᾧ 6Χ 
ΕἸ θη. (τὸ κακόν ῬΑΥΙΒΙΉτΙ5 1813) 
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δος τι ἀγαϑὸν χαὶ ἕτερον κέρδος τι καχόν᾽ κέρδος. δέ 7 
οὐδὲν μᾶλλόν ἔστιν αὐτῶν τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ καχόν" ἢ γάρ; 

ΕΤ. Πῶς με ἐρωτᾷς; 

ΣΩ. Ἐγὼ φράσω. σιτίον ἔστιν ἀγαϑόν τε χαὶ χαχόν; 
Ε΄. “Ναί. 
ΣΩ, “26ρ᾽) οὖν μᾶλλόν τι αὐτῶν ἔστι τὸ ἕτερον τοῦ 

ἑτέρου σιτίον, ἢ ὁμοίως τοῦτό γε, σιτία, ἐστὸν ἀμφότερα 
χαὶ ταύτῃ γε οὐδὲν διαφέρει τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, χατὰ 
τὸ σιτίον εἶναι, ἀλλὰ ἧ τὸ μὲν αὐτῶν ἀγαϑόν, τὸ δὲ 
χαχόν; 

Ἔπδς ρος, 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ ποτὸν χαὶ τἄλλα πάντα, ὅσα τῶν 

ὄντων ταὐτὰ ὄντα τὰ μὲν πέπονθεν ἀγαϑὰ εἶναι, τὰ δὲ 
χαχά, οὐδὲν ἐχείνῃ γε διαφέρει τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, ἢ 
τὸ αὐτό ἐστιν; ὥσπερ ἄνϑρωπος δήπου ὃ μὲν χρηστός 
ἐστιν, ὃ δὲ ττονηρός. 

ἘΠῚν.. να 

Σῷ ολλὰ ἀγϑρωπός γε οἶμαι οὐδέτερος οὐδετέρου 
οὔτε μᾶλλι ον οὔτε ἧττόν ἔστιν, οὔτε ὃ χρηστὸς τοῦ πονη- 
ροῦ οὔτε ὃ πονηρὸς τοῦ χρηστοῦ. 

ΕΤ. ““ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Οὐχοῦν οὕτω χαὶ περὶ τοῦ χέρδους διανοώμεϑα, 

ὡς χέρδος γε ὁμοίως ἐστὲ καὶ τὸ ττονηρὸν χαὶ τὸ χρηστόν; 
ΕΤ. ᾿ζνάγχη. 
Σῷ. Οὐδὲν ἄρα μᾶλλον χερδαίνει ὃ τὸ χρηστὸν κέρδος 

ἔχων ἢ ,δ᾽ τὸ πτονηρόν" οὔχουν μᾶλλόν γε χέρδος φαίνεται 
οὐδέτερον ὃν, ὡς ὅμολογοῦμεν. 

ἘΤ-Ὃ ας 
ΣΩ, Οὐδετέρῳ γὰρ αὐτῶν οὔτε τὸ μᾶλλον οὔτε τὸ 

ἧττον πρόσεστιν. 
ΕΤ. Οὐ γὰρ δή. 
ΣΩ, Τῷ δὴ τοιούτῳ πράγματι πῶς ἂν τις μᾶλλον ἢ ἢ 

ἧττον ὁτιοῦν ἂν ποιοῖ ἢ πάσχοι, ᾧ μηδέτερον τούτων 
προσείη; 

ΕΤ. ᾿ἥδύνατον. 

2 αὐτῶν ΒΤ: αὐτὸ Βίθρμδηθβ 4 ἔστιν Β: ἐστίν τι Τ᾿ τοῦτό 
Β: τούτῳ ΤΌ ΘΤΙηΒ 13 ταὐτὰ Ὀ: ταῦτα Β, τὰ αὐτὰ Τ' 
14 ἢ Τ: ῃ Β 23 τὸ μευ χοόν καὶ τὸ χρηστόν Β: τὸ χρηστὸν καὶ τὸ 
πονηρόν τ 26ὴ ὁ Θεθρμδηυς: ἢΒΤ 27 ὁμολογοῦμεν Β: ὁμολο- 
γούξε μεν Τ 29 οὔτε --- οὔτε Β: οὐδὲ --- οὐδὲ Τ' 32 δὴ ΒΤ; 
δὲ ΑϑΞί 34 προσείη Β: προσῇ Τ 
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ΣΩ, Ἐπειδὴ τοίνυν χέρδη μὲν ὁμοίως ἐστὶν ἀμφότερα 
χαὶ χερδαλέα, τουτὶ δὴ δεῖ ἡμᾶς ἐπισχέψασϑαι, διὰ τέ 
ποτε ἀμφότερα αὐτὰ κέρδος χαλεῖς, τί τὸ αὑτὸν ἐν ἀμι- 
φοτέροις ὁρῶν; ὥσπερ ἂν εἰ σύ με ἠρώτας τὰ νυνδὴ, διὰ Ἑ 

5 τέ ποτε χαὶ τὸ ἀγαϑὸν σιτίον χαὶ τὸ χαχὸν σιτίον ὁμοίως 
ἀμφότερα σιτία καλῶ, εἶχτον ἂν σοι, διότι ἀμφότερα 
ξηρὰ τροφὴ σώματός ἔστιν, διὰ τοῦτο ἔγωγε" τοῦτο γὰρ 
εἶναι σιτίον χἂν σύ που ἡμῖν ὁμολογοῖς. ἡ γάρ; 

ΕΤ. Ἔγωγε. 
Ιο ΣΩ, Καὶ περὶ ποτοῦ οὖν ὃ αὐτὸς ἂν τρόπος εἴη τῆς 

ἀποκρίσεως, ὅτι τῇ τοῦ σώματος ὑγρᾷ τροφῇ, ἐάν τὲ ((.272}) 
χρηστὴ ἐάν τὲ πονηρὰ ἢ, τοῦτο τὸ εὔνομά ἔστι, ποτόν" 231 
χαὶ τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως. πειρῶ οὖν χαὶ σὺ ἐμὲ μιμεῖς- 
σϑαι οὕτως ἀποχρινόμενον. τὸ χρηστὸν κέρδος καὶ τὸ 

15 πονηρὸν κέρδος κέρδος φῇς ἀμφότερον εἶναι τί τὸ αὐτὸ ἐν 
αὑτοῖς δρῶν, ὅτι δὴ καὶ τοῦτο κέρδος. ἐστίν; εἶ δ᾽ αὖ μὴ 
αὐτὸς ἔχεις ἀποχρίνασϑαι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ λέγοντος σχόπει, 
ἄρα κέρδος λέγεις πᾶν χτῆμα, ὃ ἂν τις χτήσηται ἢ μηδὲν 
ἀναλώσας, ἢ ἔλαττον ἀναλώσας πλέον λάβῃ; 

22. ΕἼ. Ἔμοιγε δοχῶ τοῦτο καλεῖν κέρδος. Β 
ΣΩ. ρα χαὶ τὰ τοιάδε λέγεις, ἐάν τις ἑστιαϑείς, 

μηδὲν ἀναλώσας ἀλλ᾽ εὐωχηϑείς, νόσον χτήσηται; 
ΕΤ. Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 
ΧΟ Ἵγίειαν δὲ χτησάμενος ἀπὸ ἑστιάσεως κέρδος ἂν 

25 χτήσαιτο ἢ ζημίαν; 
ΕἼ. Χέρδος. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα τοῦτό γέ ἐστὶ κέρδος, τὸ ὅτιοῦν χτῆμα 

χτήσασϑαι. 
ΕΤ. Οὐ μέντοι. 

329 Σῶῷ. Πότερον οὔχ, ἐὰν χαχόν; ἢ οὐδ᾽ ἂν ἀγαϑὸν ὅτι- 
οὖν χτήσηται, οὗ χέρδος χτήσεται; 

Ε΄. Φαίνεται, ἐάν γε ἀγαϑόν. 
Σῷ. ᾿Κὰν δὲ χακόν, οὐ ζημίαν χτήσεται; Ο 
ΕἼ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 

2 τουτὶ Β: τοῦτ᾽ ἔτι Τ᾽ 3 τὸ αὐτὸν ΒΏ: τὸ αὐτὸ Τ', ταὐτὸν Ὁ 
4 εἰ ΘΟΒΙΘΙ ουτηδοποΥ: εἰ ἃ ΒΤ 5 ὁμοίως Β, 564 ὡς 6Χ 6Π16Π6:;: 
ὅμως Τ᾽ 8 ὁμολογοῖς Τ: ὁμολογεῖς Β, 564 εἴ εχ εἸηεηά,. (ὁμολογῆς 
Ῥαγβίηιιβ 1813) 16 δὴ Ὁ: δεῖ ΒΤ᾽ 417 γέ ἐστι Β: ἐστι 28 κτή- 
σασϑαι Β, 564 ασ εχ Επτ6ηά. (κτήσεσϑαι Ὁ) 30 οὐκ ΒΤ: οὖν Αϑί 
31 κτήσεται Τ: κτήσηται Β 32 γε Β, 564 γ ἴῃ τ45. 

Ῥίαῷ νοΐ. Κλ 6 
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ς - Ξ ς ῃ ΕῚ , Φ . τς 
ΣΩ, Ὁρᾷς οὗν, ὡς πάλιν αὖ περιτρέχεις εἷς τὸ αὑτό; 

τὸ μὲν κέρδος ἀγαϑὸν φαίνεται, ἡ δὲ ζημία καχόν. 
ΕΤ. “πορῶ ἔγωγε ὃ τι εἴπω. 

ΣΩ. Οὐχ ἀδίχως γε σὺ ἀπορῶν. ἔτι γὰρ χαὶ τόδε 
ἀπόχριναι" ἕάν τις ἔλαττον ἀναλώσας πλέον χτήσηται, ς 
φὴς χέρδος εἶναι; 

ΡῈ ΄ ᾿ 2 - , “ 2 ΄ 

ΕἾ. Οὑτι χαχὸν γε λέγω, ἀλλ᾽ ξὰν χρυσίον ἢ ἀργύριον 
ἔλαττον ἀναλώσας πλέον λάβῃ. 

Σῷ. Καὶ ἐγὼ μέλλω τοῦτο ἐρήσεσϑαι. φέρε γάρ, ἐάν 
Ὁ τις χρυσίου σταϑμὸν ἥμισυν ἀναλώσας διπλάσιον λάβῃ το 

ἀργυρίου, κέρδος ἢ ζημίαν εἴληφεν; 
ΕΤ. Ζημέαν δήπου, ὦ Σώχρατες" ἀντὶ δωδεχαστασίου 

γὰρ διστάσιον αὐτῷ καϑίσταται τὸ χρυσίον. 
κ ᾿ , 2 2) - Ρλ 3 ᾿ 3 κ Α 

Σῷ. Καὶ μὴν πλέον γ εἴληφεν" ἢ οὐ πλέον ἑστὶ τὸ 
διπλάσιον τοῦ ἡμίσεος; 1 

7 - 323»; ΞῚ ΄ ἢ 
ΕἼ. Οὗτι τῇ ἀξίᾳ γε ἀργύριον χρυσίου. 

ἡ δῶν “δὲ ἄρα, ὡς ἔοιχε, τῷ κέρδει τοῦτο προσεῖναι, 
τὴν ἀξίαν. γῦν γοῦν τὸ μὲν ἀργύριον πλέον ὃν τοῦ χρυ- 
σίου οὐ φὴς ἄξιον εἶναι, τὸ δὲ χρυσίον ἔλαττον ὃν ἄξιον 
φὴς εἶναι. 20 

ἙἘ ΕἼ. Σφόδρα᾽ ἔχει γὰρ οὕτως. 
᾿ Ἁ 2’ 2 ’ 3 ,ὔ ὃ.Ψ 

ΣΩ.. 70 μὲν ἄξιον ἄρα χερδαλέον ἑστίν, ἐᾶν τε σμι- 
- 

Ἁ ΒΚ , ᾿ Α 32 ’, 2 ’ 

χρὸν ἢ ἐάν τὲ μέγα, τὸ δὲ ἀνάξιον ἀχερδές. 

ἘΤ. ναί. 

ΣΩ. Τὸ δὲ ἄξιον λέγεις ἄξιον εἶναι ἄλλο τι ἢ χεχτῆ-- 25 
σϑαι; 

ΕἘΤ. Διαί, χεχτῆσϑαι. 
ΣΩ. Τὸ δὲ ἄξιον αὐ λέγεις χεχτῆσϑαι τὸ ἀνωφελὲς ἢ 

τὸ ὠφέλιμον; 
ΕΤ. Τὸ ὠφέλιμον δήπου. 30 

989 ΣΩ. Οὐχοῦν τὸ ὠφέλιμον ἀγαϑόν ἐστιν; 
ἘΠ ΝΟΣ 
ΣΩ, Οὐχοῦν, ὠ ἀνδρειότατε πάντων, οὐ τὸ χερδαλέον 

᾿ Φ , , , » 4 
((.273.) ἀγαϑὸν αὖ πάλιν τρίτον ἢ τέταρτον ἤχει ἡμῖν δὁμολογού- 

μενον; 35 
ΕΤ. Ἔοικεν. 

4 γὰρ Β: δὲ Τ 5. πλέον κτήσηται {: κτήσηται Β, πλεονεκτή- 
σηται Τ 9 μέλλω τοῦτο Β: τοῦτο μέλλω Τ 13 διστάσιον Τ: 
διστάσιμιον Β τῷ οὐ φής ΔΡορτδΑρῆδ: οὗ σὺ φῇς Β, φῆξειΤ 33 ἀν- 
δρειότατε Β, 564 ο εχ οἸηεπά. 
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ΣΩ, Μνημονεύεις οὖν, ὅϑεν ἡμῖν οὗτος ὃ λόγος γέ- 
γογὲν; 

ΕἼ. Οἶἷμαί γε. 
ΣΩ. δἰ δὲ μή, ἐγώ σε ὑπομνήσω. ἠἡμφεσβήτησάς μοι 

5 τοὺς ἀγαϑοὺς μὴ πάντα τὰ χέρδη βούλεσϑαι χερδαίνειν, 
((τ298) ἀλλὰ τῶν κερδῶν τἀγαϑά, τὰ δὲ πονηρὰ μή. 

ΕΤ. Ναίχι. 

ΣΩ, Οὐχοῦν νῦν πάντα τὰ χέρδη ὃ λόγος ἡμᾶς ἢναγ- 

χαχὲ χαὶ σμιχρὰ καὶ μεγάλα ὁμολογεῖν ἀγαϑὰ εἶναι; 
1ο ΕΤ. Ἠνάγχαχε γάρ, ὦ Σώχρατες, μᾶλλον ἐμέ γε ἢ 

χιέττεικεν. 
Ο ΣΏΩ, ζ41λλ:᾽ ἴσως μετὰ τοῦτο χαὶ πείσειεν ἄν" νῦν δ᾽ 
οὖν, εἴτε πέπεισαι εἴτε ὁπωσδὴ ἔχεις, σύμφῃς γοῦν ἡμῖν 
πάντα τὰ κέρδη ἀγαϑὰ εἶναι, καὶ σμιχρὰ καὶ μεγάλα. 

15 ΕἼ. Ὁμολογῶ γὰρ οὖν. 
ΣΏΩ. Τοὺς δὲ χρηστοὺς ἀγϑρώπους βούλεσϑαι τἀγαϑὰ 

ὁμολογεῖς ὃ ἅπαντα ἅπαντας" ἢ οὔ; 
᾿ΠΕΤ. Ὁμολογῶ. 

Σῶ. ᾿“λλὰ μὲν δὴ τούς γε πονηροὺς αὐτὸς εἶπες ὅτι 
20 χαὶ σμιχρὰ καὶ μεγάλα κέρδη φιλοῦσιν. 

Ε΄. Εἶπον. 
ΣΩ. Οὐκοῦν κατὰ τὸν σὸν λόγον πάντες ἄνϑρωποι 

φιλοχερδεῖς ἂν εἶεν, καὶ οἱ χρηστοὶ χαὶ οἱ πονηροί. 
ΕἾΤ΄. Φαίνεται. 

2 ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς ὀνειδίζει, εἰ τίς τῳ ὀνειδίζει 
φιλοχερδεῖ εἶναι" τυγχάνει γὰρ χαὶ ὃ ταῦτα ὀνειδίζων 
αὐτὸς τοιοῦτος ὧν. 

ι οὖν Β: γοῦν Τ' 4 ἠμφισβήτησας Β: ἢ ἀμφισβητήσας τ 
11 πέπεικε Τ: πεπείκει Β 19 αὐτὸς ΔΡΟΡΥΑΡΠΑ; αὐτοὺς ΒΤ 
22 πάντες Β: ἅπαντες Τ' 
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ἘΠ ΓΑΙ 

ἢ περὶ φιλοσοφίας. [ἠϑικός. 
Ἄ 

Εἰς Διονυσίου τοῦ γραμματιστοῦ εἰσῆλϑον, καὶ εἶδον 
αὐτόϑι τῶν τε νέων τοὺς ἐπιειχεστάτους δοκοῦντας εἶναι 
τὴν ἰδέαν καὶ “πατέρων εὐδοχίμων, χαὶ τούτων ἐραστάς. 
ἐτυγχανέτην οὖν δύο τῶν μειραχίων ἐρίζοντε, περὶ ὅτου 
δέ, οὐ σφόδρα κατήχουον" ἐφαινέσϑην μέντοι ἢ περὶ 
ναξαγόρου ἢ περὶ Οἰνοπίδου ἐρίζειν" κύχλους γοῦν γρά- 
φοντες ἑφαινέσϑην χαὶ ἐγχλίσεις τινὰς ἐμιμοῦντο τοῖν 
χεροῖν ἐπιχλ ίνοντε χαὶ μάλ ἐσπουδακότε. κἀγώ - κα- 
ϑήμην γὰρ παρὰ τὸν ἐραστὴν. τοῦ ἑτέρου αὐτοῖν --- κενή- 
σας οὖν αὐτὸν τῷ ἀγκῶνι. ἠρόμην, ὅ τέ ποτε οὕτως 
ἐσπουδαχότε τὼ μειρακίω εἴτην, καὶ εἴπον" Ἦ που μέγα 
τι χαὶ χαλόν ἔστιν, περὶ ὅτου τοσαύτην σπουδὴν πεποιη- 
μένω ἐστόν; ὁ δ᾽ εἶπε, Ποῖον, ἔφη, μέγα χαὶ καλόν; ἀδο- 
λεσχοῦσι μὲν οὖν οὗτοι περὶ τῶν μετεώρων καὶ φλυαροῦσι 
φιλοσοφοῦντες. χαὶ ἐγὼ ϑαυμάσας αὐτοῦ τὴν ἀπόχρισιν 
εἶπον" Ὁ νεανία, αἰσχρὸν δοχεῖ σοι εἶναι τὸ φιλοσοφεῖν; 
ἢ τί οὕτως χαλεπῶς λέγεις; καὶ ὃ ἕτερος --- ττλησίον γὰρ 
χαϑήμενος ἐτύγχανεν αὐτοῦ, ἀντεραστὴς ὧν --- ἀχούσας 
ἐμοῦ τε ἐρομένου χἀχείνου ἀποχρινομένου, Οὐ πρὸς σοῦ 
γε, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ποιεῖς τὸ καὶ ἀνερέσϑαι τοῦτον, εἶ 
αἰσχρὸν ἡγεῖται φιλοσοφίαν εἶναι. ἢ οὐκ οἶσϑα τοῦτον, 
ὅτι τραχηλιξ ὄμενος χαὶ ἐμπιμπλάμενος καὶ καϑεύδων 
πάντα τὸν βίον διατετέλ εχεν; ὥστε σὶ τί αὐτὸν ᾧου ἅπο- 
χρινεῖσϑαι ἄλλ᾽ ἢ ὅτι αἰσχρόν ἐστι φιλοσοφία; ἦν δὲ οὗ- 
τος μὲν τοῖν ἐρασταῖν περὶ μουσιχὴν διατετριφώς, ὃ δ᾽ 

6 γράφοντες Τ: γράφειν Β 7 ἐφαινέσϑην Β: ἐφαίνεσϑον Τ' 
(εχ ἐφαίνοντον) 1 μέγα τε Β: τι μέγα Τ 12 ὅτου Β'  5Τ 
14 οὗτοι Β: οὗτοι γεῖτ 21 φιλοσοφίαν εἶναι Β: εἶναι φιλοσοφίαν Τ' 
Ϊ τοῦτον Β: αὐτὸ τ 423 σὺ τί αὐτὸν ῴου ἀποκρινεῖσθαι ἀλλ ἡ Β: 
ὥστε τί σοι οἴει αὐτὸν ἀποκρίνεσθαι ἄλλο ἢΤ 
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ἕτερος, ὃν ἐλοιδόρει, περὶ γυμναστιχήν. καί μοι ἔδοξε 
χρῆναι τὸν μὲν ἕτερον ἀφιέναι, τὸν ἐρωτώμενον, ὅτι οὐδ᾽ 
αὐτὸς προσεττοιεῖτο ττερὶ λόγων ἔμπειρος εἶναι ἀλλὰ περὶ 
ἔργων, τὸν δὲ σοφώτερον προσποιούμενον εἶναι διερωτῆ- 
σαι, ἵνα χαὶ εἴ τι δυναίμην τταρ᾽ αὐτοῦ ὠφεληϑείην. εἶπτον 
οὖν ὅτι Εἰς χοινὸν μὲν τὸ ἐρώτημα ἠρόμην" εἰ δὲ σὺ οἴει 
τοῦδε κάλλιον ἂν ἀποχρίνασϑαι, σὲ ἐρωτῶ τὸ αὐτὸ ὅγτερ 
χαὶ τοῦτον, εἰ δοχεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν χαλὸν εἶναι ἢ οὐ. 

Σχεδὸν οὖν ταῦτα λεγόντων ἡμῶν ἐπαχούσαντε τὼ 
μειραχίω ἐσιγησάτην, χαὶ αὐτὼ παυσαμένω Τῆς ἔριδος 
ἡμῶν ἀχροαταὶ ἐγενέσϑην. χαὶ ὃ τι μὲν οἱ ἐρασταὶ ἔπα- 
ϑον, οὐχ οἶδα, αὐτὸς δ᾽ οὖν ἐξεττλάγην" ἀεὶ γάρ ποτε ὑπὸ 
τῶν νέων τε χαὶ χαλῶν ἐχπλήττομαι. ἐδόχει μέντοι μοι 
χαὶ ὃ ἕτερος οὐχ ἧττον ἐμοῦ ἀγωνιᾶν" οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἀπε- 
χρένατό γέ μοι χαὶ μάλα φιλοτίμως. Ὁπότε γάρ τοι, 
ἔφη, ώ Σώχρατες, τὸ φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναι, 
οὐδ᾽ ἂν ἄνϑρωττον νομίσαιμι ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλον 
τὸν οὕτω διακείμενον, ἐνδεικνύμενος εἰς τὸν ἀντεραστήν, 

χαὶ λέγων μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ἵν᾿ αὐτοῦ χαταχούοι τὰ τται- 
δικά. καὶ ἐγὼ εἶχτον, Καλὸν ἄρα δοχεῖ σοι τὸ φιλοσο- 
φεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί οὖν, ἐγὼ ἔφην" ἢ δοχεῖ 
σοι οἷόν τ᾽ εἶναι εἰδέναι πρᾶγμα ὁτιοῦν εἴτε καλὸν εἴτε 
αἰσχρόν ἐστιν, ὃ μὴ εἰδείη τις τὴν ἀρχὴν ὅ τι ἔστιν; Οὐχ 
ἔφη. Οἶσϑα ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅ τι ἔστιν τὸ φιλοσοφεῖν; 
Καὶ μάλα, ἔφη. Τί οὖν ἔστιν; ἔφην ἐγώ. Τί δ᾽ ἄλλο γε, 
ἢ κατὰ τὸ Σόλωνος; Σόλων γάρ που εἶπε 

γηράσχω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος" 
καὶ ἐμοὶ δοχεῖ οὕτως ἀεὶ χρῆναι ἕν γέ τι μανϑάνειν τὸν 
μέλλοντα φιλοσοφήσειν, χαὶ νεώτερον ὄντα χαὶ πρεσβύ- 
τερον, ἵν ὡς πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ μάϑῃ. καί μοι τὸ μὲν 
πρῶτον ἔδοξεν τὶ εἰτιεῖν, ἔπειτά στως ἑνγοήσας ἠρόμην 

27 ΒεΥΡΚ ρΡοξί, ἰγύ.4 11 47 ἢγ. ᾿ϑ 

2 τὸν ἐρωτώμενον ΘΟΒΙΘΙΘΥΤΊΔΟΒΕΥ: τὸν ἐρώμενον ΒΊ,, τὸν ἐοό- 
μενον Ὁ, τὸν ἐρρωμένον ἘΟΥΞΙαΥ, ὃν ρόμην ἌΘο  δ σοφώτερον ἊΣ 
σοφώτατον Β, 564 οἵ. 1358 6 οὐν Τ: γ᾽ οὐν Β " ἂν ἀποκρί- 
νασϑ'αι ἈΡΟΡΥ. ΓΑυΥΘηΓΠΙΔΠατη 85, 14, 516 ΕΣ ἀποκρένεσϑαι ἘΝ 
ἂν ἀποκρίνεσϑαι Τ, ἀποκρινεῖσϑαι Ῥ 12 ᾽οὐν ΤΙ γ᾽ οὺν Β 19 με- 
γάλῃ Β: μέγα 20 σοι Τ: σοι οἷον τ᾿ εἶναι Β 22 τειναι Β, 564 
Ρδγιπη εχ δ θηά., τε εἶναι Τ' 24 τὸ φιλοσοφεῖν Ὁ: τι φιλοσοφεῖν ΒῚ; 
5εἀ 5ιιργα τι γὰ5. ἢ ΒΒ 25 καὶ μάλα. ἔφη Τ: πάνυ γε Β Σ26τὸὈ: 
τοῦ ΒΊ, τὸ τοῦ τξσεβηβ { 27 δ' αἰεὶ ἃ: αἰεὶ Β1), δ᾽ ἀεὶ ΤΊ διδασκόμενος 
Ἱ: δὴ ᾿π  πονοο Β 41 ἔπειτα Β: εἶτα ΤῊ 
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αὐτόν, εἰ τὴν φιλοσοφίαν πολυμαϑίαν ἡγοῖτο. χἀχεῖνος, 
Πάνυ, ἔφη. Ἡγεῖ δὲ δὴ χαλὸν εἶναι μόνον τὴν φιλοσο- 
φίαν ἢ καὶ ἀγαϑόν; ἦν δ᾽ ἐγώ. Καὶ ἀγαϑόν, ἔφη, πάνυ. 
Πότερον οὖν ἐν φιλοσοφίᾳ τι τοῦτο ἴδιον ἐνορᾷς, ἢ χαὶ 
ἐν τοῖς ἄλλοις οὕτω σοι δοχεῖ ἔχειν; οἷον φιλογυμναστέαν 
οὐ μόνον ἡγεῖ καλὸν εἶναι, ἀλλὰ χαὶ ἀγαϑόν; ἢ οὔ; ὃ δὲ 
χαὶ μάλα εἰρωνιχῶς εἶπε δύο" Πρὸς μὲν τόνδε μοι εἰρή- 
σϑω, ὅτι οὐδέτερα" πρὸς μέντοι σέ, ὦ Σώκρατες, δμο- 
ἘΦ χαὶ χαλὸν εἶναι χαὶ ἀγαϑόν. ᾿Ζρ᾽ οὖν χαὶ ἐν τοῖς 
γυμνασίοις τὴν σπολυπονίαν φιλογυμναστίαν ἡγεῖ εἶναι; 
κἀχεῖνος ἔφη, Πάνυ γε, ὥσπερ γὲ χαὶ ἐν τῷ φιλοσοφεῖν 
τὴν πολυμαϑίέαν φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι εἶναι. χἀγὼ εἶπον, 
Ἡγεῖ. δὲ δὴ τοὺς φιλ ογυμναστοῦντας ἄλλου του ἐπιϑυμεῖν 
ἢ τούτου, ὅ τι ποιήσει αὐτοὺς εὖ ἔχειν τὸ σῶμα; Τούτου, 
ἔφη. ΝΙ, οὖν οἱ πα χα, πόνοι τὸ σῶμα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ποιοῦ- 
σιν εὖ ἔχειν; Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, ἀπό γε ὀλίγων πόνων τὸ 
σῶμά τις εὖ ἔχοι; χαί μοι ἔδοξεν ἤδη ἐνταῦϑα κινητέος 
εἶναι ὃ φιλογυμναστής, ἵνα μοι βοηϑήσῃ διὰ. «τὴν ἐμττει-- 
ρίαν τῆς γυμναστικῆς" χἄπειτα ἡρόμην αὐτόν, Σὺ δὲ δὴ 
τί σιγᾷς ἡμῖν, ὦ λῷστε, τούτου ταῦτα λέγοντος; ἢ χαὶ 
σοὶ δοχοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι. εὖ τὰ σώματα ἔχειν ἀπὸ τῶν 
πολλῶν πόνων, ἢ ἀπὸ τῶν μετρίων; Ἐγὼ μέν, ὠ Σώ- 
κρατες, ἔφη, ᾧμην τὸ λεγόμενον ὁ δὴ τοῦτο χἂν ὑν γνῶναι, 
ὅτι οἱ μέτριοι πόνοι εὖ ποιοῦσιν ἔχειν τὰ σώματα, πόϑεν 
δὴ οὐχὶ ἄνδρα γε ἄγρυπνόν τε καὶ ἄσιτον καὶ ἀτριβῆ τὸν 
τράχηλον ἔχοντα χαὶ λεπτὸν ὑπὸ μεριμνῶν; χαὶ αὐτοῦ 
ταῦτα εἰπόντος ἥἤσϑη τὰ μειράκια χαὶ ἐπτεγέλασεν, ὃ δ᾽ 
ἕτερος ἠρυϑρίασεν. χαὶ ἐγὼ εἶπον, Τί οὐν; σὺ ἤδη συγ- 

Ι ἡγοῖτο Τ: ἡγειτο εἶναι Β, ἡγοῖτο εἶναι Ῥ  ὥ πάνυ ΒΤ: πᾶνυ 
γ᾽ Ηϊγβοβῖρ 5 τοῖς ἄλλοις Β: ἄλλοις Λ΄ 6 ἡγεῖ (ἢ Ὁ) καλὸν Β: καλὸν 
ἡγεῖ ἘΣ: σϑξὲπε ἘΣ ἔφη Β 8 μέντοι Τ: δὲ ΒΙ ὁμολογῶ καὶ αλὸν 
εἶναι καὶ ἀγαϑὸν Β: καὶ καλὸν καγαϑὸν ὁμολογῶ εἶναι Ἴ) 9 ἄρ᾽ οὖν 
Σ ἡγοῦμαι γὰρ ὀρϑῶς" ἠρώτησα οὐν ἐγώΒ το ἡγεῖ Τ: ἡγεῖ τε Β., 
ἡγῆ τι Ὁ 11 ὥσπερ 7ε; Ἐ: ὥσπερ (ϑ51ς) γν 13 δὲ δὴ Ἀρορταρῃᾶ: 
δὲ Β, δὲ δεῖ Τ 16 ἀπό γε ὀλίγων Β: ἀπ’ ὀλίγων γε Τ' 17 ἔχοι 
ἘΣ Ξξἀ οἱ ἴῃ 785. (ἔχειν Ὁ) 18 βοηϑήσῃ Β: βοηϑήσειε Τ 20 ἘΠ’ τον 
ταῦτα Β: ταῦτα τούτου 23 κἂν ὑν Ηεττλδηῃ οἴ, Βαάμδη τη ΘΙΊ.5 
(1874) το: καὶ νῦν ΒΤ 24 πόϑεν δὴ οὐχὶ ΒΤ: πόϑεν δ᾽ οὐχ οἱ 
πολλοὶ ΘΟὨ] Εἰ ΘΥτηδοῃοΥ, πόϑεν δή; Οὐχὶ οἱ πολλοὶ ΒΕΟΚ, ἀηΐα πόϑεν 
Δα ἰπίθγο ἀ1556 Ραΐαν!ὶ Βαϊίθσ (τὰ σώματα, πόϑεν δὲ οὐχί; 
ἄνδρα ἄγρυπνόν τε καὶ ἄσιτον καὶ εὐστραβὴῆ Ηεδυκάα 5ρες. οΠξ. 25) 
25 ἀτριβῆ ΒΤ: ἀστραβῆὴ 5ίορδπηιβ 27 ἐπεγέλασε Β (ν δἀά, Ὁ): 
ἐγέλασεν "ἢ 
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χωρεῖς μήτε πολλοὺς μήτε ὀλίγους πόνους εὖ ποιεῖν ἔχειν 
τα σώματα τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ τοὺς μετρίους; ἢ δια- 
μάχει δυοῖν ὄντοιν νῷν περὶ τοῦ λόγου; χἀκεῖνος, Πρὸς 
μὲν τοῦτον, ἔφη, χἂν πάνυ ἡδέως διαγωνισαίμην, καὶ εὖ 
οἶδ᾽ ὅτι ἱχανὸς ἂν γενοίμην βοηϑῆσαι τῇ ὑποϑέσει, ἣν 
ὑπεϑέμην, χαὶ εἰ ταύτης ἔτι φαυλοτέραν ὑττεϑέμην᾽" οὐδὲν 
γάρ ἐστιν πρὸς μέντοι σὲ οὐδὲν δέομαι παρὰ δόξαν φι- 
λονιχεῖν, ἀλλ ὁμολογῶ μὴ τὰ πολλὰ ἀλλὰ τὰ μέτρια γυ- 
μνάσια τὴν εὐεξίαν ἐμποιεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Τί δὲ τὰ 
σιτία; τὰ μέτρια ἢ τὰ πολλά; ἔφην ἐγώ. Καὶ τὰ σιτία 
ὡμολόγει. Ἔτι δὲ χἀγὼ πιροσηνάγχαζον αὐτὸν ὁμολογεῖν 
χαὶ τἄλλα τιάντα τὰ περὶ τὸ σῶμα ὠφελιμώτατα εἶναι 
τὰ μέτρια, ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ μηδὲ τὰ ὀλίγα" χαί μοι 
ὡμολόγει τὰ μέτρια. Τί δ᾽, ἔφην, τὰ περὶ τὴν ψυχήν; 
τὰ μέτρια ὠφελεῖ ἢ τὰ ἄμετρα τῶν προσφερομένων; Τὰ 
μέτρια, ἔφη. Οὐχοῦν ἕν τῶν τιροσφερομένων ψυχῇ ἐστιν 
χαὶ τὰ μαϑήματα; Ὡμολόγει. Καὶ τούτων ἄρα τὰ μέτρια 
ὠφελεῖ, ἀλλ᾿ οὐ τὰ πολλά; Συνέφη. Τίνα οὖν ἐρόμενοι 
ἂν δικαίως ἐροίμεϑα, ὅποῖοι μέτριοι ττόνοι καὶ σιτία 
πρὸς τὸ σῶμά ἔστιν; Ὡμολογοῦμεν τρεῖς ὄντες, ὅτι ἰα- 
τρὸν ἢ παιδοτρίβην. Τίνα δ᾽ ἂν περὶ σττερμάτων σπορᾶς, 
ὁπόσον μέτριον; Καὶ τούτου τὸν γεωργὸν ὡμολογοῦμεν. 
Τίνα δὲ περὶ μαϑημάτων εἰς ψυχὴν φυτεύσεώς τε καὶ 
σπορᾶς ἐρωτῶντες δικαίως ἂν ἐροίμεϑα, ὅπόσα καὶ ὅποῖα 
μέτρια; τοὐντεῦϑεν ἤδη ἀπορίας μεστοὶ ἦμεν ἅπαντες" 
χἀγὼ προσπαίζων αὐτοὺς ἠρόμην, Βούλεσϑε, ἔφην, ἐπειδὴ 
ἡμεῖς ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν, ἐρώμεϑα ταυτὶ τὰ μειράκια; ἢ 
ἴσως αἰσχυνόμεϑα, ὥσπερ ἔφη τοὺς μνηστῆρας Ὅμη- 

3 σπρῦν 
28 Ἡοχιεσ. Οάνϑβ. 21, 28: ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμοὶ δότε τόξον ἐύξοον, ὄφρα μεϑ' 

ὑμῖν ] χειρῶν χαὶ σϑένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ᾽ ἔστιν | ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν 
ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν] ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ᾽ ἀκομιστίη τε] ὡς ἔφαϑ᾽" 
οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν, ] δείσαντες μὴ τόξον ἐύξοον ἔντα- 
νύσειεν 

2 διαμάχει ΒΤ: διαμάχη Ὁ, διαμαχεῖ Η γος ο δὲ Β: δαὲ ΤῸ 
12 ὠφελιμώτατα εἶναι τὰ μέτρια 50Υρ51: ὠφελιμώτατα εἶναι μέτρια 
Β, τὰ μέτρια μάλιστα ὠφελεῖν Τ' 14 ἔφην Τ, 564 ν 5ΒΕΡΓα νϑΥβΌτα 
15 ὠφελεῖ ϑίερῃαπιβ: ὠφελεῖν ΒΤ 19 μέτριοι πόνοι Β: πόνοι 
μέτριοι Τ᾽ 20 ὡμολογοῦμεν ΔΡΟΡΤΑΡΒΔ: ομολογοῦμεν μὲν Β, ὁμο- 
λογοῦμεν μὲν ΤΊ] ὅτι Β: Τ᾽ “1 δ᾽ ἂν Τ; δαὶ Β, 564 αὲ 6Χ 66 η4. 
Ι σπερμάτων Β: σπέρματος Τ' 22 τούτου ΒΊ: τοῦτο ΑΞί (κἀν 
τούτῳ --- κἀνταῦϑα ἴιπϊ556 δυβρίοου οἴ, Χαη. Ουτορ. ΝἼ 1, 30) | 
ὡμολογοῦμεν ΕΧ ὁμολογοῦμιεν Β, ὁμολογοῦμεν Τἴὁ 23 δὲ ΒΤ: δαὶ "Ὁ 
Ι περὶ μαϑημάτων Β: μαϑημάτων Τ' 
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ρος, μὴ ἀξιούντων εἶναί τινα ἄλλον, ὅστις ἐντενεῖ τὸ 
τόξον; ἕ 

Ἐπειδὴ οὖν μοι ἐδόχουν ἀϑυμεῖν πρὸς τὸν λόγον, 
ἄλλῃ ἐπειρώμην σχοπεῖν, χαὶ εἶπον, Ποῖα δὲ μάλιστα 
ἄττα τοπάζομεν εἶναι τῶν μαϑημάτων, ἃ δεῖ τὸν φιλο- 
σοφοῦντα μανϑάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα οὐδὲ πολλά; 
ὑπολαβὼν οὖν ὃ σοφώτερος εἶστεν ὅτι κάλλιστα ταῦτ᾽ εἴη 
τῶν μαϑημάτων καὶ προσήχοντα, ἀφ᾽ ὧν ἂν πλείστην 
δόξαν ἔχοι τις εἷς φιλοσοφίαν" πλείστην δ᾽ ἔχοι δόξαν, 
εἰ δοχοίη τῶν τεχνῶν ἔμπειρος εἶναι πασῶν, εἰ δὲ μή, ὡς 
πλείστων γε χαὶ μάλιστα τῶν ἀξιολόγων, μαϑὼν αὑτῶν 
ταῦτα, ἃ προσήκει τοῖς ἐλευϑέροις μαϑεῖν, ὅσα ξυνέσεως 

ἔχεται, μὴ ὅσα χειρουργίας. 4ρ᾽ οὖν οὕτω λέγεις, ἔφην 
ἐγώ, ὥσπερ ἐν τῇ τεχτονιχῇ; καὶ γὰρ ἐχεῖ τέχτονα μὲν ἂν 
πρίαιο πέντε ἢ ἕξ μνῶν, ἄχρον ἀρχιτέχτονα δὲ οὐδ᾽ ἂν 
μυρίων δραχμῶν" ὀλίγοι γε μὴν χἂν ἕν πᾶσι τοῖς Ἕλλησι 
γίγνοιντο. ἄρα μὴ τοιοῦτον λέγεις; χαὶ ὃς ἀχούσας μου 
ξυγεχώρει χαὶ αὐτὸς λέγειν τοιοῦτον. Ἡρόμην δ᾽ αὗτόν, 
εἰ οὐχ ἀδύνατον εἴη δύο μόνας τέχνας οὕτω μαϑεῖν τὸν 
αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὰς χαὶ μεγάλας" ὃ δέ, Μὴ οὕτως μου, 
ἔφη, ὑπολάβῃς, ὠ “Σώχρατες, ὡς λέγοντος, ὅτι δεῖ ἕχά- 
στην τῶν τεχνῶν τὸν φιλοσοφοῦντα ἐπίστασϑαι ἀχριβῶς. 
ὥσπερ αὐτὸν τὸν τὴν τέχνην ἔχοντα, ἀλλ᾽ ὡς εἰχὸς ἄνδρα 
ἐλεύϑερόν τε χαὶ πεπαιδευμένον, ἑπιαχολουϑῆσαέ τε τοῖς 
λεγομένοις ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ οἷόν τ᾽ εἶναι διαφερόντως 
τῶν παρόντων, χαὶ αὐτὸν ξυμβάλλεσϑαι γνώμην, ὥστε 
δοχεῖν χαριέστατον εἶναι χαὶ σοφώτατον τῶν ἀεὶ :ταρόν- 
των ἐν τοῖς λεγομένοις τε καὶ πραττομένοις περὶ τὰς 
τέχνας. κἀγώ, ἔτι γὰρ αὑτοῦ ἡμφεγνόουν τὸν λόγον ὅ τι 
ἐβούλετο, “41ρ᾽ ἐννοῶ, ἔφην, οἷον λέγεις τὸν φιλόσοφον 
ἄνδρα; δοχεῖς γάρ μοι λέγειν οἷοι ἐν τῇ ἀγωνίᾳ εἰσὶν οἵ 

Ι ἀξιούντων ΒΤ: ἀξιοῦντας Ὁ, ϑίθβρμαηυβ. 4 ἄλλῃ ἐπειρώμην 
Β, 564 ῃ ἐ ἴῃ τ88. δὲ ΒΤ: δαὶ Ἢ [ κάλιστα αὐτὰ τοπάζομεν Β, μά- 
λιστα τοπάζομεν ἄττα κ5 φιλοσοφοῦντα Β: φιλόσοφον Τ' 6 ἐπειδὴ 
Β: ἐπεὶ Τ᾽ ο δ᾽ ἔχοι 5οΥἸρ5ῖ οἴ. [1.65.1 117,24: δ᾽ ἂν ἔχοι ΒΤ ΤΙ γε 
Βῖ;: τε Τ ] μάλιστα Τ: μάλα Β 15 δΔηΐα ἄκρον αἰ ηχὶ: νΠ]ρὸ Ροβί 
ἄκρον ἀἰβεϊηρυϊξατ (ἄκρον δ᾽ ἀρχιτέκτονα ΝΑΡεῖ οΡ5. οτϊξ. 17) τό κἂν 
--Ξ γίγνοιντο ΒΟΙΙΡΒΙ: καὶ ---- γίγνοιντο Β, καὶ --- γίγνονται : εἴ. .49, 15 

17 μὴ Β: μήτι 18 αὐτὸς Τ: αὐτοῦ Β, 564 [1η τηδῖρ. νει ποίᾳ 
λέγειν τοιοῦτον Β: τοιοῦτον λέγειν Τ' 19 μόνας Β-: μόνον ἘῚ 

μαϑεῖν ΒΤ: λαβεῖν 6Χχ ΘἸηθηᾶ, Τὸ 27 τῶν αἰεὶ (ἀεὶ Ὀὴ) Β: αἰεὶ τῶν Τ' 
31 οἷοι ΘΧ ΘΙΠΘΠ4. ΔΡΟΡΥ. (ΟἸΒ]ΠΙΔ ΠΤ 155: οἷον ΒΤ 
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πένταϑλοι πρὸς τοὺς δρομέας ἢ τοὺς παλαιστάς. χαὶ γὰρ 

ἐχεῖνοι τούτων μὲν λείπονται χατὰ τὰ τούτων ἀϑλα χαὶ 
δεύτεροί εἶσι πρὸς τούτους, τῶν δ᾽ ἄλλων ἀϑλητῶν 
σιρῶτοι χαὶ νικῶσιν αὐτούς. τάχ᾽ ἂν ἴσως τοιοῦτόν τι 
λέγοις καὶ τὸ φιλοσοφεῖν ἀπεργάζεσϑαι τοὺς ἐπιτηδεύ- 
οντας τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα" τῶν μὲν πρώτων εἰς ξύνεσιν 
περὶ τὰς τέχνας ἐλλείπεσϑαι, τὰ δευτερεῖα δ᾽ ἔχοντας 
τῶν ἄλλων περιεῖναι, χαὶ οὕτως γίγνεσϑαι περὶ σιάντα 
ὑτταχρόν τινὰ ἄνδρα τὸν σεφιλοσοφηκότα" τοιοῦτόν τινά 
μοι δοχεῖς ἐνδείχνυσϑαι. Καλῶς γέ μοι, ἔφη, ὦ Σώ- 

χρατες, φαίνει ὑπολαμβάνειν τὰ περὶ τοῦ φιλοσόφου, 
ἀπεικάσας αὐτὸν τῷ πεντάϑλῳ. ἔστιν γὰρ ἀτεχνῶς τοι- 
οὔτος οἷος μὴ δουλεύειν μηδενὶ πράγματι, μηδ᾽ εἰς τὴν 
ἀχρίβειαν μηδὲν διαπεπονηχέναι, ὥστε διὰ τὴν τοῦ ἕνὸς 
τούτου ἐπτεμέλειαν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀπολελεῖφϑαι, 
ὥσπερ οἵ δημιουργοί, ἀλλὰ γάντων μετρίως ἐφῆφϑαι. 

Μετὰ ταύτην δὴ τὴν ἀπόχρισιν ἐγὼ προϑυμούμενος 
σαφῶς εἰδέναι ὃ τι λέγοι, ἐπυνθανόμην αὐτοῦ, τοὺς 
ἀγαϑοὺς πότερον χρησίμους ἢ ἀχρήστους εἶναι ὑπολαμ- 
βάνοι. Χρησίμους δήττου, ὦ Σώχρατες, ἔφη. ᾿4ρ᾽ οὖν, 
εἴσχτερ οἱ ἀγαϑοὶ χρήσιμοι, οἱ πονηροὶ ἄχρηστοι; 9μο- 
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ἐρτὶ τί δέ; τοὺς φιλοσόφους ἄνδρας χρησίμους ἡγεῖ. ἢ (. 975) 
; Ὁ δὲ ὡμολόγει χρησίμους, χαὶ σρός γε ἔφη χρησιμω-: 

εὔρδυδ εἶναι ἡγεῖσϑαι. Φέρε δὴ γνῶμεν, εἰ ἀληϑῆ λέγεις, 
ποῦ καὶ χρήσιμοι ἡμῖν εἶσιν οἵ ὕπαχροι οὗτοι; δῆλον γὰρ 
ὅτι ἑχάστου γε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων φαυλότερός ἐστιν 
ὃ φιλόσοφος. ᾿9μολόγει. Φέρε δὴ σύ, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἰ τύχοις 
ἢ αὐτὸς ἀσϑενήσας ἢ τῶν φίλων τις τῶν σῶν, περὶ ὧν 
σὺ σπουδὴν μεγάλην ἔχεις, στότερον ὑγιείαν βουλόμενος 
χτήσασϑαι τὸν ὕπαχρον ἐχεῖνον φιλόσοφον εἰσαγάγοις ἂν 
εἰς τὴν οἰκίαν ἢ τὸν ἰατρὸν λάβοις; ᾿“μφοτέρους ἔγωγ᾽ 

2 κατὰ τὰ Ὁ: κατὰ Β, 564 ἴῃ τηδγρ. νἱΠ] ποία κ λέγοις ΤΙ λέ- 
γε. ΒΒ 6 πρώτων ΤΌ: πρῶτον ΒΒ το δοκεῖς Τ᾽: δοκεῖ Β, 564 ἴῃ 
τηδῖρ. ν]Π}1 ποίᾳ 11 φαίνει Β: φαίνη Ὁ, δοκεῖς Τ' [ ὑπολαμβάνειν 
Β: ὑπολαβεῖν Τ' 12 τοιοῦτος οἷος Τ᾽: τοιοῦτος Β τ6 ὥσπερ οἱ 
δημιουργοὶ ἀλλὰ Τ: ἀλλ᾿ ὥσπερ οἱ δημιουργοὶ Β 21 ἀγαϑοὶ χρή- 
σιμοι ΤΙ ἀγαϑοὶ οὗ χρήσιμοι Β 22 δὲ Β: δαὶ ἢ 224 εἰ Β: εἰ σὺ Τ 
25 που Β, ποῦ Ὁ: πῶς ϑίερμδηυβ 26 γεῖτ: τε Β 27 δὴ Β: δὲ Τ 
28 ὧν Β: οὗ Τ᾽ 29 βουλόμενος κτήσασϑαι Β: κτήσασθαι βουλό- 
μενος Τὸ - 30 φιλόσοφον ϑίερμαπιϑ: τὸν σοφὸν Β, τὸν φιλόσοφον Τ' 
[εἰσαγάγοις Ὁ: εἰσάγοις ΒῚ᾽ 431: λάβοις Β; ἂν λάβοις Τ' 

ς 
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ἂν, ἔφη. Μη μοι, εἶπον ἔγωγ, ἀμφοτέρους λέγε, ἀλλ 
΄ὔ - , κι ΄ 2 κ 2» , -- 

ὁπότερον μᾶλλόν τε χαὶ πρότερον. Οὐδεὶς ἂν, ἔφη, τοῦτό 
γε ἀμφισβητήσειεν, ὡς οὐχὶ τὸν ἰατρὸν χαὶ μᾶλλον καὶ 
πρότερον. τέ δ᾽; -ἂν γηὶ χειμαζομένῃ ποτέρῳ ἂν μᾶλλον 
ἐπιτρέποις σαυτόν τε χαὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ κυβερνήτῃ ἢ τῷ 5 
φιλοσόφῳ; δι οὐζγῶ κυβερνήτῃ ἔγωγε. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα 
πάνϑ' οὕτως, ἕως ἂν τις δημιουργὸς ἢ ἢ, οὐ χρήσιμός ἐστιν 

Ε ὃ φιλόσοφος; Φαίνεται, ἔφη. Οὐκοῦν γῦν ἄχρηστός τις 
ἡμῖν ἐστιν ὃ φιλόσοφος; εἰσὶ γὰρ ἡμῖν ἀεί που δημιουρ- 
γοέ" ὡμολογήσαμεν δὲ τοὺς μὲν αλλ οι χρησίμους εἶναι, τὸ 
τοὺς δὲ μοχϑηροὺς ἀχρήστους. Ἡναγχάζετο ὁμολογεῖν. 
Τὸ οὖν μετὰ τοῦτο ἔρωμαί σε; ἢ ἀγροιχότερόν ἐστιν 
ἐρέσϑαι; Ἔροῦ ὅ τι βούλει. οὐλὴν δή, ἔφην ἐγώ, ζητῶ 
ἄλλο ἢ ἀνομολογήσασϑαι τὰ εἰρημένα. ἔχει δέ πως ὡδί. (Ε 1308) 

181 ᾿ἀλδδρῤλοίδες χαλὸν εἶναι τὴν φιλοσοφίαν [χαὶ αὐτοὶ τ5 
φιλόσοφοι εἶναι), τοὺς δὲ φιλοσόφους ἀγαϑούς, τοὺς δὲ 
ἀγαϑοὺς χρησίμους, τοὺς δὲ πονηροὺς ἀχρήστους" αὖϑις 

Υ αὖ τοὺς φιλ οσόφους ὡμολογήσαμεν, ἕως ἂν δημιουρ- 
γοὶ ὦσιν, ἀχρήστους εἶναι, δημιουργοὺς. δὲ ἀεὶ εἶναι. οὐ 
γὰρ ταῦτα ὡμολόγηται; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Ὡμολογοῦμεν 20 
ἄρα, ὡς ἔοικεν, χατά γε τὸν σὸν λόγον, εἴπερ τὸ φιλοσοφεῖν 
ἐστι περὶ τὰς τέχνας ἐπιστῇ, μονας εἶναι ὃν σὺ λέγεις, τὸν 
τρόπον, πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ ἀ ἀχρήστους, ἕως ἂν ἐν 

Β ἀνϑρώποις τέχναι ὦσιν]. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὕτως, ὦ φίλε, 
ἔχωσι, μηδ᾽ ἢ τοῦτο φιλοσοφεῖν, περὶ τὰς τέχνας ἐσπου- 25 
δαχέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα χυπτάζοντα ζῆν οὐδὲ 

( 2.76.) πολυμαϑοῦντα, ἀλλ᾽ ἄλλο τι, ἐπεὶ ἐγὼ ᾧμην καὶ ὄνειδος 

25 μηδ ππι οι, τ εἶναι (Ἰειπεηβ ΑἸεχ. βξέγοτμ. 1, 19, 93 (11 γη  ιπάογ) 

1 ἔφη Δρορύδρῃα: ἔφην ΒΤ | ἐγὼ « Β, ἔγωγ᾽ Τ' 2 τε Β: γεὲ Τ' 
5. σαυτόν ΔΡΟΡΤΆΡΒΔ οἵ. ΡΓΟΪΕΡ. τ ΜῈ Ρ. ΧΙ: ἑαυτόν Β, αὐτόν Τ' 
Ι τὰ σεαυτοῦ Β: τὰς ἑαυτοῦ Τ' 8 ὁ φιλόσοφος Β: φιλόσοφος ἐδ 
9 ἐστὶν ὁ φιλόσοφος Β: ὁ φιλόσοφος ἐστὶν Τ] γὰρ ἡμῖν Β: γὰρ ΕἼ 
ἀεί που ἩΘΥΤΩΔΠΏ: δή που ΒΤ τι ἀχρήστους Β, γρ. ἰ: ἀχρείους Τ' 
12 τὸ οὖν ΒαϊίεΥ: τί οὖν ΒΤ, τί οὖν; τὸ ϑίεβρῃμαηιβ 13 ζητῶ Τ: 
ζητῶν Β 15 ὡμιολ ̓ογήσαμεν ἘΝ βεὰ αὐ ΕΧ 6δῃγ6πά. |͵ καλὸν εἶναι Β: 
εἶναι καλὸν Τ [καὶ αὐτοὶ φιλόσοφοι, εἶναι Δἀ ἀπθιίαν! ΕὈΥβίασ 18 δη- 
μιουργοὶ Ηδυβάς 5ΡΕς. σε σοειοε δημιουργοὶ ΒΤ 20 πάνυ γε Β: 

ὃς Β: ἔφη ΤΊ ὡμολογοῦμεν ΤΊ: ὁμολογοῦμεν Β 22 ὃν 
ΔΡΟΡΤΆΡΒΑ: ὧν ὡς ΒΤ (ως σὺ λέγεις τινὰ τρόπον ΑΞ5Ὁ 23 αὐτοὺς 
ΒΤ: αὖ τοὺς φιλοσόφους Ηδευβάε 5ρες. οτἱξ. 26 (τρόπον, καὶ πονηροὺς 
αὐτοὺς εἶναι, ἕως 514 ]ΠΌΡδύυτη) | γεγθὰ καὶ --- ὦσιν ἀφῖανὶ 24 τέχναι 
ΒΤ: τεχνῖται Ἡξιπάς 25 ἔχωσι Βῖ: ἔχουσι ΤΙ μηδ᾽ ἢ Μυάρίαϑ: 
μὴ δὴ ΒΤ 26 κυπτάζοντα Τ: κτυπάζοντα Β 27 ἐπεὶ ἐγὼ Β: 
ἐπεί γ τ 
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εἶναι τοῦτο χαὶ βαναύσους χαλεῖσϑαι τοὺς περὶ τὰς 

τέχνας ἐσπουδαχότας. Ὧδε δὲ σαφέστερον εἰσόμεϑα, εἰ 
ἄρα ἀληϑῖ λέγω, ἐὰν τοῦτο ἀποχρίνῃ" τίνες ἵσσττους ἐπεί- 
στανται χολάζειν ὀρθῶς; πότερον οἵπερ βελτίους ποιοῦ- ΓΟ 

5 σιν ἢ ἄλλοι; Οἵστερ βελτίους. Τί δέ; χύνας οὐχ οἱ βελ- 
τίους ἐπίστανται ποιεῖν, οὗτοι χαὶ ὌΥΝ ὀρϑῶς ἐπί- 
στανται; Ναί. Ἢ αὐτὴ ἄρα τέχνη βελτίους τε ποιεῖ χαὶ 
κολάξει ὀρϑῶς; Φαίνεταί μοι, ἡ, (ἃ 880 Π δέ; “πότερον 
ἥπερ βελτίους τὲ ποιεῖ χαὶ κολάζει ὀρϑῶς, αὑτὴ χαὶ γι- 

1ο γνώσχει τοὺς χρηστοὺς χαὶ τοὺς μοχϑηρούς, ἢ ἑτέρα τις; 
Ἢ αὐτῇ, ἔφη. ᾿Εϑελήσεις οὖν καὶ κατ᾽ ἀνϑρώπων τοῦτο 
ὁμολογεῖν, ἥττερ βελτίους ἀνθρώπους ποιεῖ, ταύτην εἶναι Ὁ 
χαὶ τὴν χολάζουσαν ὀρϑῶς χαὶ διαγιγνώσχουσαν τοὺς 
χρηστούς τε χαὶ τοὺς μοχϑηρούς; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν 

15 χαὶ ἥτις ἕνα, καὶ πολλούς, χαὶ ἥτις πολλούς, καὶ ἕνα; 
Ναί. Καὶ χαϑ᾽ ἵππων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
οὕτως; Φημί. Τίς οὖν ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη, ἥτις τοὺς ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἀχολασταίνοντας χαὶ παρανομοῦντας ὀρϑῶς 
χολάζει; οὐχ τι δικαστική; Ναί. Ἢ ἄλλην οὐν τινὰ καλεῖς 

20 δικαιοσύνην ἡ ἢ ταύτην; Οὐχ, ἀλλὰ ταύτην. Οὐκοῦν ἤπερ 
κολάζουσιν ὀρϑῶς, ταύτῃ καὶ γιγνώσκουσιν τοὺς χρηστοὺς Ε 
χαὶ τοὺς μοχϑηρούς; Ταύτῃ. Ὅστις δὲ ἕνα γιγνώσχει, καὶ 
πολλοὺς γνώσεται; Ναί. Καὶ ὅστις γε πολλοὺς ἀγνοεῖ, 
χαὶ ἕνα; Φημίἔ. Εἰ ἄρα ἵππος ὧν ἀγνοοῖ τοὺς χρηστοὺς 

28 χαὶ τοὺς πονηροὺς ἵππους, χἂν ἑαυτὸν ἀγνοοῖ, ττοῖός τίς 
ἐστιν; Φημί. Καὶ εἰ βοῦς ὧν ἀγνοοῖ τοὺς πονηροὺς χαὶ 
«τοὺς ἢ χρηστοὺς εβοῦς", κἂν αὑτὸν ἀγνοοῖ, ποῖός τίς ἐστιν; 
Ναί, ἔφη. Οὕτω δὴ καὶ εἰ χύων; Ὡμολόγει. Τί δ᾽; 

28 τί ---τ 92, τΆ ΠΕ Θίο. βογιενσ. 21, 20 

4 πότερον Β: πρότερον Τ΄ βελτίους ποιοῦσιν ΔρΡΟρΥΤΆΡΠΔ: βελ- 
τίστους ποιοῦσιν ΒΤ καὶ δὲ ΒΤ; δαὶ Ὁ βελτίους ΕΝ Τ: βελτίστους 
(16) Β 8 φαίνεταί μοι Β, ἴῃ τηᾶῦρ. Τ: φημὶ ΤΊ δὲ Β: δαὶ ΤῈ 
πότερον ἥπερ Τ: πότερον Β, ̓β6α πότερ ἸΏ Υ85. 9 αὑτὴ 5011Ρ51: ἢ 
αὐτὴ δὲ Β, αὕτη τ τὸ ἑτέρα τις Β, ,.)70. Τ ἄλλη ΤΣ ἀνθρώπων 
Βίθρμαπυ: ἀνϑρώπους ΒΤ 12 ἥπερ Β, 564 ἤ 6Χ ΘῃΘηά, | βελ- 
τίστους ΒΤ 14 τοὺς μοχϑηροὺς Ὲ;: μοχϑηρούς ΤΙ οὐκοὺν καὶ Β: 
οὐκοὺν Τ 15 ἥτις --- ἥτις Τ: εἴτις --- εἴτις Β 19 καλεῖς ΤΊ κα- 
λεῖς καὶ Β 20 ἀλλὰ ταύτην Β: ἄλλην Ὧν 22 τοὺς μοχϑηρούς Β: 
πονηρούς Τ 24 ἀγνοοῖ Β: ἀγνοεῖ ΤΊ τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς σο- 
γηροὺς ἵππους ΒΕΚΚοΥ: τοὺς χρηστοὺς καὶ πονηροὺς ἵππους Β, τοὺς 
πονηροὺς καὶ τοὺς χρηστοὺς Τ᾽ 25 ἑαυτὸν Β: αὐτὸν Τ᾽ 26 ἀγνοεῖ 
ΒΤ, ἀγνοοίη ΔΡοΟΡΥΑΡΠΑ | καὶ τοὺς χρηστοὺς ἈΡΟΡΎ. ΡΑ]αιηαπη: καὶ 
χρηστοὺς ΒΤ 27 βοῦς (ροβί χρηστοὺς) δά, ΒεΕΙκΚοῦ: οὔῇ. ΒΤ 
αὐτὸν Β: αὐτὸν Τ | ἀγνοοῖ Β: ἀγνοοίη Τ΄ ποῖός τις Β: ποῖος Τ' 
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188 ἐπειδὰν ἄνϑρωπός τις ὧν ἀγνοῇ τοὺς χρηστοὺς χαὶ τοὺς 

(( 276) 

μοχϑηροὺς ἀνθρώπους, ἀρ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ἀγνοεῖ, πότερον 
χρηστός ἔστιν ἢ πονηρός, ἐπειδὴ χαὶ αὐτὸς ἀνϑρωπός 
ἐστιν; Ξυνεχώρει. Τὸ δὲ αὑτὸν ἀγνοεῖν σωφρονεῖν ἔστιν 
ἢ μὴ σωφρονεῖν; Μὴ σωφρονεῖν. Τὸ ἑαυτὸν ἄρα γιγνώ- 
σχειν ἐστὶ σωφρονεῖν; Φημί, ἔφη. Τοῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοιχε, 
τὸ ἐν Δελφοῖς γράμμα παραχελεύεται, σωφροσύνην ἀσχεῖν 
χαὶ δικαιοσύνην. Ἔοιχεν. Τῇ αὐτῇ δὲ ταύτῃ χαὶ χολάζειν 
ὀρϑῶς ἐπιστάμεϑα; Ναί. Οὐχοῦν ἧ μὲν χολάζειν ὀρϑῶς 

ἐπιστάμεϑα, δικαιοσύνη αὕτη ἐστίν, ἡ δὲ διαγιγνώσχειν 
χαὶ ἑαυτὸν χαὶ ἄλλους, σωφροσύνη; Ἔοιχεν, ἔφη. Ταὺ- 
τὸν ἄρα ἐστὶ χαὶ δικαιοσύνη χαὶ σωφροσύνη; Φαίνεται. 
Καὶ μὴν οὕτω γε χαὶ αἵ πόλεις εὖ οἰκοῦνται, ὅταν οἱ 
ἀδιχοῦντες δίχην διδῶσιν. “2ληϑῆ λέγεις, ἔφη. Καὶ 
πολιτιχὴ ἄρα αὑτή ἐστιν. Συνεδόχει. Τί δέ; ὅταν εἷς 
ἀνὴρ ὀρϑῶς πόλιν διοιχῇ, ὄνομά γε τούτῳ οὐ τύραν- 
γός τε χαὶ βασιλεύς; Φημί. Οὐχοῦν βασιλικῇ τε καὶ τυ- 
ραννιχῇ τέχνῃ διοικεῖ; Οὕτως. Καὶ αὗται ἄρα αἱ αὐταὶ 
τέχναι εἰσὶν ἐχείναις; Φαίνονται. Τί δ᾽; ὅταν εἷς ὧν 
ἀνὴρ οἰχίαν διοιχῇ ὀρϑῶς, τί ὄνομα τούτῳ ἐστίν; οὐχ 
οἰχονόμος τε καὶ δεσπότης: Ναί. Πότερον οὖν χαὶ οὗτος 
δικαιοσύνῃ εὖ ἂν τὴν οἰχίαν διοιχοῖ ἢ ἢ κἄλλῃ τινὶ τέχνῃ; 

Ζιχαιοσύνῃ. Ἔστιν ἄρα ταὐτόν, ὡς ἔοιχεν, βασιλεύς, 
τύραννος, πολιτιχός, οἰχονόμος, δεσπότης, σώφρων, δέ- 
χαιος. χαὶ μία τέχνη ἐστὶν βασιλιχή, τυραννιχ, ττολετιχή, 
δεσποτική, οἰχονομιχή, δικαιοσύνη, σωφροσύνῃ. Φαίνεται, 
ξερή, οὕτως. Πότερον οὖν τῷ φιλοσόφῳ, ὅταν μὲν ἰατρὸς 

στερὶ τῶν χαμνόντων τι λέγῃ, αἰσχρὸν μήϑ᾽ ἕπεσϑαι τοῖς 

Ι τις ὧν Β: ὧν τις ΤΊ τοὺς μοχϑηροὺς Θίοθαραδ: μοχϑηροὺς Β, 
πονηροὺς Τ᾽ 2. ἀγνοεῖ 1, ϑίοραειι: ἀγνοοῖ Β 3 ἢ πονηρὸς ΒΤ: 
ἢ μοχϑηρὸς ϑίοραθιιβ 4 δὲ αὑτὸν Β, ϑίορεαραβ: δ᾽ ἑαυτὸν Τ΄ | ἐστιν 
ἢ μὴ σωφρονεῖν; Μὴ σωφρονεῖν Β: ἢ οὐ σωφρονεῖν ἐστιν" Οὐ σωφρο- 
νεῖν Τ, ϑίο ει 7 τὸ ἐν Β: καὶ τὸ ἐν Τ, ϑίονδεαιι5 ο ναΐἘ: 
φημί Τ, ϑίορδαβειβ 11 ἄλλους Β, ϑίορεαξιβ; ἄλλον Τ' 12 καὶ 
δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη Β: δικαιοσύνῃ σωφροσύνη Τ, δικαιοσύνη 
σωφροσύνῃ Εαἰϑίοταϊ Βίοθδριβ 13 καὶ αἱ Β: καὶ Τ 15 αὑτή 
ΒοΥρ51;:; ἡ αὐτὴ Β, αὕτη ΤΊ δὲ ΒΤ: δαὶ Βα τό ὄνομά γε Β: ὄνομα Τ' 
19 εἰσὶν ἐκείναις Β: ἐκείναις εἰσίν Τ' 20 οὐκ οἰκονόμος ΤΊ: οἰκονό- 
μος Β 22 καλλῃ Β: αλλ Τ᾽ 3 ταὐτὸ ΤΡ: τοῦτο Β 258 πολιτικῇ 
δεσποτικὴ Τ: πολιτικὴ Β 26 φαίνεται ἔφη οὕτως Β: φαίνεται Τ' 
27 πότερον οὖν Β: τί οὖν ΤΊ] ἰατρὸς Β: ὁ ἰατρὸς Τ 
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λεγομένοις δύνασϑαι μήτε ξυμβάλλεσϑαι μηδὲν περὶ τῶν 
λεγομένων ἢ πραττομένων, χαὶ ὁπόταν ἄλλος τις τῶν 
δημιουργῶν, ὡσαύτως" ὅταν δὲ δικαστὴς 1 ἢ βασιλεὺς ἴ ἢ 
ἄλλος τις ὧν νυνδὴ διεληλύϑαμεν, οὐκ αἰσχρὸν ττερὶ τού- 
των μήτε ἕπεσϑαι δύνασϑαι μήτε συμβάλλεσϑαι περὶ 
αὐτῶν; Πῶς δ᾽ οὐχ αἰσχρόν, ὠ Σώχρατες, ττερί γε τοσού- 
των πραγμάτων μηδὲν ἔχειν συμβάλλεσθαι; Πότερον οὖν 
χαὶ περὶ ταῦτα λέγωμεν, ἔφην, πένταϑλον αὐτὸν δεῖν 
εἶναι χαὶ ὕπαχρον [καὶ ταύτης μὲν τὰ δευτερεῖα ἔχοντα 
πάντων τὸν φιλόσοφον, χαὶ ἀχρεῖον εἶναι, ἕως ἂν τούτων 
7: ἢ) ἢ πρῶτον μὲν τὴν αὑτοῦ οἰχίαν οὐκ ἄλλῳ ἐπι- 
τρετττέον οὐδὲ τὰ δευτερεῖα ἐν τούτῳ ἑχτέον, ἀλλ᾽ αὐτὸν 
χολαστέον δικάζοντα ὀρϑῶς, εἶ μέλλει εὖ οἰχεῖσϑαι αὐτοῦ 
ῇ οἰκία; Ξυνεχώρει δή μοι. Ἔπειτά γε δήπου ἐάν τε οἵ 
φίλοι αὐτῷ διαίτας ἐ ἐσειτρέπωσιν, ἐάν τε ἢ πόλις τε στροσ- 
τάττῃ διαχρίνειν 1 ῇ δικάξειν, αἰσχρὸν ἐν τούτοις, ὦ ἑταῖρε, 
δεύτερον φαίνεσϑαι ἢ τρίτον χαὶ μὴ οὐχ ἡγεῖσθαι; Ζοχεῖ 
μοι. Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἢ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν 
πολυμαϑία τὲ εἶναι χαὶ περὶ τὰς τέχνας πραγματεία. 

Εἰπόντος δ᾽ ἐμοῦ ταῦτα. ὃ μὲν σοφὸς αἰσχυνϑεὶς τοῖς 
προειρημένοις ἐσίγησεν, ὃ δὲ ἀμαϑὴς ἔφη ἐχείνως εἶναι" 
χαὶ οἱ ἄλλοι ἐπττήνεσαν τά εἰρημένα. 

1 λεγομένοις Β, 564 λεγο ΘΧ Ετλθηά. (δυναμένοις Ὁ) | περὶ --- 
πραττομένων ααά. Β: οπῖ. ἜΤ διεληλύϑαμιεν Β: διήλϑομεν Τ' 
ὃ ἔφην Τ: ἔφη Β ο9 καὶ ταύτης μὲν τὰ δευτερεῖα Β, τὰ δευτερεῖα δ᾽ 
Τ, καὶ ἐν τούτοις τὰ δευτερεῖα Ηριτηδηῃ, νεῦρα "αὶ --- ἡ ἀεἸεν! 
ἔχοντα κ Β 1ο ἕως ἂν Β: ἕως Ἔ Ι1 ἢ ἢ Τ: ἡ Β αὑτοῦ Β: αὐ- 
τοῦτ᾽ 12 ἑχτέκον Β 18 ἄρα δεῖ ΤΊ ἄρα Β᾽ τ9. πολυμαϑία 
Β: φιλομαϑία Τ΄ ] καὶ 5οηϊρδϑὶ: καὶ ἡ ΒΤ 20 δέ μου ΒΤ 441 ἐκεί- 
νῶως Ὁ: ἐκεῖνος ΒΤ 

Ε 
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ΘΕΑΓῊΗΣ 
ΞᾺ . ᾿ ᾿ 

ἢ περὶ σοφίας. [μαιευτικος.] 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΌΤΟΥ ΠΡΟΣ ΘΚ 

(Ώ]. πδεὶ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΑΓῊΣ. 

Β 2778) ((ἱ. Ππρεῖ 
ΘῈΣ ἢ, Τ 130 8) 

Ρ. 11 ὮὮ Σώχρατες, ἐδεόμην ἄττα σοι ἰδιολογήσασϑαι, εἰ 
σχολή" χἂν εἰ ἀσχολία δὲ μὴ πάνυ τις μεγάλη, ὅμως 
ἐμοῦ ἕνεχα ποίησαι σχολήν. 

ΣΩ. ᾿ζ2Ζλλὰ χαὶ ἄλλως τυγχάνω σχολάζων, καὶ δὴ σοῦ 
γε ἕνεχα χαὶ πάνυ. ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει λέγειν, ἔξεστιν. 5 

ΔΗ. Βούλει οὖν δεῦρο εἰς τὴν τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευϑε- 
ρίου στοὰν ἐχττοδὼν ἀποχωρήσωμεν; 

ΣΩΏ. Εἰ σοὶ δοχεῖ. 
2 

Β ΔΗ. Ἴωμεν δή, ὦ Σώχρατες. πάντα τὰ φυτὰ κιν- 
δυνεύει τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν, καὶ τὰ ἐχ τῆς γῆς φυό- Ιο 
μενα χαὶ τὰ ζῷα, τά τε ἄλλα καὶ ἄνγϑρωπος. χαὶ γὰρ ἐν 
τοῖς φυτοῖς ῥᾷστον ἡμῖν τοῦτο γίγνεται, ὅσοι τὴν γῆν (Ε 130} 
γεωργοῦμεν, τὸ παρασχευάσασϑαι πάντα τὰ πρὸ τοῦ 
φυτεύειν. χαὶ αὐτὸ τὸ φυτεῦσαι" ἐπειδὰν δὲ τὸ φυτευϑὲν 
βιῷ, μετὰ τοῦτο ϑεραπεία τοῦ φύντος χαὶ πολλὴ χαὶ χα- τὸ 

Φ λεπὴ χαὶ δύσχολος γίγνεται. οὕτω δὲ ἔχειν. ἔοιχε χαὶ τὸ 
περὶ τῶν ἀνϑρώπων'" ἀπὸ τῶν ἐμαυτοῦ ἐγὼ πραγμάτων 
τεχμαίρομαι χαὶ ἐς τἀλλα. χαὶ γὰρ ἐμοὶ ἣ τοῦ ὑέος του- 
τουΐ, εἴτε φυτείαν εἴτε παιδοποιίαν δεῖ αὐτὴν ὀνομάξειν, 
πάντων ῥάστη γέγονεν, ἡ δὲ τροφὴ δύσκολός τὲ καὶ ἀεὶ 20 
ἐν φόβῳ περὶ αὐτοῦ δεδιότι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πολλὰ ἂν 
εἴη λέγειν, ἡ δὲ νῦν παροῦσα ἐπιϑυμία τούτῳ πάνυ με 
φοβεῖ. ἔστι μὲν γὰρ οὐκ ἀγεννής, σφαλερὰ δέ. ἐπιϑυμεῖ 

18 γὰρ --- το ὀνομάζειν ΤοηνΞ. τῆςεῖ. Υ͂ Ρ. 4095 Εεῖβκε 

2 σχολή Β, 5ε4 δοσεπίιιϑ ἴῃ τὰ5. [ κάν εἰ ΒΤ; κὰν ἢ ΔΡΟΡΥΆΡΠΑ 
ὠβ ἢ ῇ ἀσχολία᾽ γε Α50ὸ 11 ἄνϑρωπος 5οτῖρϑὶ: ἄνϑρωπος ΒΥ 20 ἡ 
δὲ Τ: δὲ Β 
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γὰρ δὴ οὗτος ἡμῖν, ὦ Σώχρατες, ὥς φησι, σοφὸς γενέσϑαι. 
δοχεῖ γάρ μοι, τῶν ἡλικιωτῶν τινὲς αὐτοῦ χαὶ δημοτῶν, 
εἰς τὸ ἄστυ χαταβαίνοντες, λόγους τινὰς ἀπτομνημονεύοντες 
διαταράττουσιν αὐτόν" οὺς ἐζήλωχεν χαὶ πάλαι μοι πρά- 
γματα παρέχει, ἀξιῶν ἐπιμεληϑῆναί με ἑαυτοῦ χαὶ χρή- 
ματα τελέσαι τινὶ τῶν σοφιστῶν, ὅστις αὐτὸν σοφὸν 
ποιήσει. ἐμοὶ δὲ τῶν μὲν χρημάτων χαὶ ἔλαττον μέλει, 
ἡγοῦμαι δὲ τοῦτον οὐκ εἰς μικρὸν κίνδυνον ἰέναι, οἱ 
σττεύδει σπεύδοντα". τέως μὲν οὖν αὑτὸν κατεῖχον παρα- 
μυϑούμενος" ἐπειδὴ δὲ οὐχέτι οἷός τέ εἶμι, ἡγοῦμαι 
κράτιστον εἶναι πείϑεσθϑαι αὐτῷ, ἵνα μὴ πολλάκις ἄνευ 
ἐμοῦ συγγενόμενός τῳ διαφϑαρῇ. γῦν οὖν ἥχω ἐπ᾽ αὐτὰ 
ταῦτα, ἵγα τῷ τούτων τῶν σοφιστῶν δοχούντων εἶναι 
συστήσω τουτονί. σὺ οὖν ἡμῖν εἰς χαλὸν παρεφάνης, ᾧ 
ἂν ἐγὼ μάλιστα ἐβουλόμην περὶ τῶν τοιούτων μέλλων 
πράξειν συμβουλεύσασϑαι. ἀλλ᾽ εἴ τι ἔχεις συμβουλεύειν 
ἐξ ὧν ἐμοῦ ἀχήκοας, ἔξεστί τε χαὶ χρή. 

Σῷ. ““λλὰ μὲν δή, ὦ “ημόδοχε, ̓ χαὶ λέγεταί γ8 συμ- 
βουλὴ ἱερὸν χρῆμα εἶναι. εἴπερ οὖν καὶ ἄλλη ἡτισοῦν 
ἔστιν ἱερά, χαὶ αὕτη ἂν εἴη, τιερὶ ἧς σὺ νῦν συμβουλεύει" 
οὐ γὰρ ἔστι περὶ ὕτου ϑειοτέρου ἂν ἄνϑρωπος βουλεύ- 
σαιτο, ἢ περὶ παιδείας χαὶ αὑτοῦ χαὶ τῶν αὑτοῦ οἰχείων. 

,. πρῶτον μὲν. οὖν ἐγώ τε χαὶ σὺ συνομολογήσωμεν, τί ποτὲ 

25 

30 

35. 

οἰόμεϑα τοῦτο ξἶναι, περὶ οὗ βουλευόμεϑα" μὴ γὰρ πολ- 
λάχκις ἐγὼ μὲν ἄλλο τι αὐτὸ ὑπολαμβάνω, σὺ δὲ ἄλλο, 
καπειτα ττόρρω που τῆς συνουσίας αἰσϑώμεϑα γελοῖοι 
ὄντες, ἐγώ τε ὃ συμβουλεύων καὶ σὺ ὃ συμβουλευόμενος, 
μηδὲν τῶν αὐτῶν ἡγούμενοι. 

ΔΗ. “1λλά μοι δοχεῖς ὀρϑῶς λέγειν, ὦ Σώχρατες, καὶ 
ἔρνος 

ποιξῖν χρὴ οὐυτω. 
ΣΩῶ. Καὶ λέγω γε ὀρϑῶς, οὐ μέντοι παντάπασί γξ, 

σμικρὸν γάρ τι ̓ μετατίϑεμαι. ἐννοῶ. γάρ, μὴ καὶ ὃ μειρα- 
κίσχος οὗτος οὐ τούτου ἐπιϑυμῇ, οὗ ἡμεῖς. αὐτὸν οἰόμεϑα 
ἐπιϑυμεῖν, ἀλλ᾽ ἑτέρου, εἶτ᾽ αὐ ἡμεῖς ἔτι ἀτοπώτεροι 
ὠμὲν περὶ ἄλλου του βουλευόμενοι. ὀρϑότατον οὖν μοι 

2 δοκεῖ Βίθρμδηυβ; δοκῶ ΒΤ κ ἑαυτοῦ Β, α ας αὐτὸν 
ΔΡΟΡΥΔΡΠΔ: αὐτῶν ΒΤ γ μέλει Β: μέλλει Τ΄ δὃ τοῦτον Ὁ: τού- 
των ΒῚ] 9 σπεύδει σπεύδοντα 5ΟΥ1Ρ51: σπεύδει ΒΤ (ἐέναι ἐόντα 
ΚΊΉΘΡΕΙ) | τέως Β, 564 ἐ εχ Θηθηα. 20 συμβουλεύει Β, 56ἃ εἰ εχ 
ΕΠΠ6 Πα. 22 καὶ αὑτοῦ Τ: καὶ αὐτοῦ Β|τῶν αὑτοῦ Β: τῶν αὐτοῦ Τ' 
33 ἐπιϑυμῇ ΔΡοΡΥΑΡΠα: ἐπιϑυμεῖ ΒΤ 

((. 277 Ὁ) 
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δοχεῖ εἶναι ἀπ᾽ αὐτοῦ τούτου ἄρχεσϑαι, διαπυνϑανομένους 
ὃ τι χαὶ ἔστιν οὗ ἐπεϑυμεῖ. 

ΔΗ. Κινδυνεύει γοῦν οὕτω βέλτιστον εἶναι ὡς σὺ 
λέγεις. 

Σῷ. Εἰπὲ δή μοι, τέ ὄνομα τῷ νεανίσχῳ; τί αὑτὸν 
προσαγορεύωμεν; 

ΔΗ. Θεάγης ὄνομα τούτῳ, ὦ ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Καλόν γξ, ὠ “ημόδοκχε, τῷ ὑεῖ τὸ ὄνομα ἔϑου 

χαὶ ἱεροττρεῖτές. εἰττὲ δὴ ἡμῖν, ὦ Θέαγες, ἐπιϑυμεῖν φὴς 
σοφὸς γενέσϑαι, χαὶ ἀξιοῖς σου τὸν ττατέρα τόνδε ἐξευρεῖν 
ἀνδρός τινος συνουσίαν τοιούτου, ὅστις σε σοφὸν ποιήσει; 

ΘΕ. ᾿Ναί. 

Σ, Σοφοὺς δὲ χαλεῖς “πότερον τοὺς ἐπιστήμονας, 

περὶ ὅτου ἂν ἐπιστήμονες ὦσιν, ἢ τοὺς μή; 
ΘΕ. Τοὺς ἐπιστήμονας ἔγωγε. 

ΣΩ, Τί οὖν; οὐχ ἐδιδάξατό σε ὃ πατὴρ χαὶὲ ἐπαί- 
σ“ ’ ,ὕ - - 

(( 2782) δευσεν ἅπερ ἐνϑάδε οἱ ἄλλοι πεπαίδευνται, οἵ τῶν καλῶν 

128 

χἀγαϑῶν πατέρων ὑεῖς, οἷον γράμματά τε χαὶ χιϑαρίζειν 
χαὶ “ταλαίειν χαὶ τὴν ἄλλην ἀγωνίαν; 

ΘΕ. Ἐμέ 7. 

ΣΩ. Ἔτι οὖν οἴει τινὸς ἐπιστήμης ἐλλείπειν, ἧς 
προσήχει ὑπτὲρ σοῦ τὸν πατέρα ἐπιμεληϑῆναι; 

ΘΕ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τίς ἐστιν αὕτη; εἰπὲ χαὶ ἡμῖν, ἵνα σοι χαρι- 

σώμεϑα. 

ΘΕ. Οἶδεν καὶ οὗτος, ὦ Σώχρατες" ἐπεὶ πολλάχις 
ἐγὼ αὐτῷ εἴρηχα᾽ ἀλλὰ ταῦτα ἐξεπίτηδες, πρὸς σὲ λέγει, 
ὡς δὴ οὐχ εἰδὼς οὗ ἐγὼ ἐπειϑυμῶ. τοιαῦτα γὰρ ἔτι χαὶ 
ἕτερα χαὶ πρὸς ἐμὲ ιιάχεταί τε χαὶ οὐχ ἐϑέλει μὲ οὐδενὶ 
συστῆσαι. 

ΣΩ. ἡλλὰ τὰ μὲν ἔμπροσθέν σοι ἦν πρὸς τοῦτον 
ῥηθέντα ὥσπερ ἄνευ μαρτύρων λεγόμενα" γυνὶ δὲ ἐμὲ 
ποίησαι μάρτυρα, χαὶ ἐναντίον ἐμοῦ χάτειττε, τίς ἔστιν 
αὕτη ὶ σοφία ἧς ἐπιϑυμεῖς. φέρε γάρ, εἰ ἐπεϑύμεις ταύ- 
της, ἢ οἱ ἄνϑρωποι τὰ πλοῖα χυβερνῶσιν, καὶ ἐγώ σε 

ς ὄνομα Βαϊίου: καλὸν ὄνομα ΒΤ 7 τούτῳ ΒΤ: τουτῳὶ 
ΗγβοΠῖρ: 21 ἐλλείπειν Τ, εχ Ἔπιθπά. Β: ἐλλεπεῖν Β 28 ἔτι καὶ 
ἕτερα Τ: ἔτι Β, ἕτερα ἴῃ τηαῖρ. Ὁ 33 ἐναντίον ΤΌ: ἐναντίων Β 
34 ἐπεϑύμεις ΕΧ Ἔπλοπά. ΔΡΟρυ. (οἱ! πϊαπῦτη 155: ἐπιϑυμεῖς Τ οἴ 
αὖ νΙάδίυγ Β 
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ἐτύγχανον ἀνερωτῶν" ὦ Θέαγες, τίνος ἐνδεὴς ὧν σοφίας 
μέμφει τῷ πατρί, ὅτι οὐκ ἐϑέλει σε συνιστάναι σταρ᾽ ὧν 
ἂν σὺ σοφὸς γένοιο; τέ ἄν μοι ἀπεχρίνω; τίνα αὐτὴν 
εἶναι; ἀρὰ οὐ κυβερνητιχήν; 

5 ΘΕ. (Ναί. 

ΣῶΣ εἰ δὲ ἐπιϑυμῶν ταύτην͵ τὴν σοφίαν εἶναι σο- 
φός, ῇ. τὰ ἅρματα κυβερνῶσιν, εἶτ᾽ ἐμέμφου τῷ πατρί, 
ἐμοῦ αὐ “ἐρωτῶντος τίς ἐστιν αὕτη ἧ σοφία, τίνα ἂν ἀπε- 
χρίνω αὐτὴν εἶναι; ἀρ᾽ οὐχὶ ἡνιοχιχήν; 

1ΙΟ ΘΕ. Δ ναί. 

ΣΩ, ἩἫς δὲ δὴ νῦν τυγχάνεις ἐπιϑυμῶν, πότερον 
ἀνώνυμός τίς ἐστιν ἢ ἔχει ὄνομα; 

ΘΕ. οἶμιαι ἔγωγε ἔχειν. 
Σῷ. «Πότερον οὖν αὐτὴν μὲν οἶσϑα, οὐ μέντοι τό γξ 

τῷ ὄνομα, ἢ καὶ τὸ ὄνομα; 
ΘΕ. Καὶ τὸ ὄνομα ἔγωγε. 
ΣΩ. Τί οὖν ἔστιν; εἶτπτέ. 
ΘΕ. Τί δὲ ἄλλο, ὦ Σώχρατες, αὐτῇ ὄνομά τις φαίη Ὁ 

ἂν εἶναι ἀλλ᾽ ἢ σοφίαν; 
22 ΣΏ. Οὐχοῦν χαὶ ἡ ἡνιοχεία σοφία ἐστίν; ἢ ἀμαϑία 

δοχεῖ σοι εἶναι; 
ΘΕ. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩῷ. ᾿ζΖ“λλὰ σοφία; 
ΘΕ. ΔΝαί. 

25. Σῶ. ἯΙ τί χρώμεϑα; οὐχ ἢ ἵππων ἐπιστάμεϑα ζεύ- 
γους ἄρχειν; 

ΘΕ. ΔΝαί. 
ΣΩ, Οὐκοῦν χαὶ ἡ κυβερνητιχὴ σοφία ἑστίν; 
ΘΕ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 

σα 4ρ᾽ οὐχ αὕτη, ἢ πλοίων ἐπιστάμεϑα ἄρχειν; 
ΘΕ. ΑὍτη μὲν οὗν. ἔ 

ΣΩ, Ἡς δὲ δὴ σὺ ἐπιϑυμεῖς, ἡ σοφία τίς ἐστιν; ἢ 
τίνος ἐπιστάμεϑα ἄρχειν; Ε 

ΘΕ. Ἐμοὶ μὸν δοχεῖ, ἢ ἢ τῶν ἀνθρώπων. 
35 ΣΩ, Μῶν ἢ τῶν χαμγνόντων: 

ΘΕ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Ἰατριχὴ γὰρ αὕτη ἐστίν. ἢ 780 ; 

ΕΠ ΕΛΕΣ ἐϑέλῃ ΒΡ σὺ ΒΥ δεα ὺ ὺ ἴῃ τὰ5. 20 ἡνιοχεία ἐπ 
ἡνιοχία ΒΓ 23 σοφία Β: σοφίᾳ Τ᾽ .30 οὐχ αὕτη νεΐαβ Ὁ: οὐκ αὐτὴ 
ΒΤ 34 ΔΡΟρΥ. Ῥαυϊβϑιηυση 1812 (εἴ Τ]ΟΧ): ἡ ΒΤ (εἴ Π1οΧ) 

Ῥιαζ υοῖ, 771. γ 
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ΘΕ. Ναί. 

ΣΩ, ζ4λλ᾽ ἢ τῶν ἀδόντων ἐπιστάμεϑα ἐν τοῖς χοροῖς 
ἄρχειν; 

ΘΕ. Οὔ. β 
ΣΩ, “Μουσιχὴ γὰρ αὕτη γε. 5 
ΘΕ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Ζ1λλ᾽ ἡ τῶν γυμναζομένων ἐπιστάμεϑα ἄρχειν; 
ΘΕ. Οὗ. 
ΣΩ. Τυμναστιχὴ γὰρ αὕτη γε. 
ΘΕ. Ναί. 10 

(278) ΣΩ, ζ“λλ᾽ ἢ τῶν τί ποιούντων; προϑυμοῦ εἰπεῖν, 
ὥσπερ ἐγὼ σοὶ τὰ ἔιιπροσϑεν. 

14 ΘΕ. ἯΙ τῶν ἐν τῇ πόλει, ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἐν τῇ πόλει εἰσὶν καὶ οἱ κάμνοντες; 
ΘΕ. Ναί, ἀλλ᾽ οὐ τούτων λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν τ5 

ἄλλων τῶν ἐν τῇ πόλει. 
ΣΩ. ρά γε μανϑάνω ἣν λέγεις τέχνην; δοχεῖς γάρ 

μοι λέγειν οὐχ ἢ τῶν ϑεριζόντων ἐπιστάμεϑα ἄρχειν χαὶ (( 13:6) 
τρυγώντων καὶ τῶν φυτευόντων χαὶ σπειρόντων χαὶ 

ΤΞ 

ἁλοώντων" αὕτη μὲν γὰρ γεωργιχή, ἣ τούτων ἄρχομεν" 20 

ἦ γάρ; 
ΘΕ. (ΜΝαί. " 

Β Σῶ. Οὐδέ γε οἶμαι ἢ τῶν πριζόντων χαὶ τρυπώντων 
χαὶ ξεόντων χαὶ τορνευόντων ξυμπάντων ἑἐπιστάμεϑα 
ἄρχειν, οὗ ταύτην λέγεις" αὕτη μὲν γὰρ τεχτονιχή; 25 

ΘΕ. Ναί. 
ΣΩ. 4λλ᾽ ἴσως ἧ τούτων τε πάντων χαὶ αὐτῶν τῶν 

γεωργῶν καὶ τῶν τεχτόνων χαὶ τῶν δημιουργῶν ἅττάν- 
των χαὶ τῶν ἰδιωτῶν χαὶ τῶν γυναιχῶν χαὶ ἀνδρῶν, ταύ- 
την ἴσως λέγεις τὴ γ σοφίαν. 30 

ΘΕ. Ταύτην “πάλαι, ὦ Σώκρατες, βούλομαι λέγειν. 
Ε ΣΟ, Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, “Ζἴγισϑος δ -ἡγαμέμνονα ἀπο- 

χτείνας ἐν ᾽Ζργει ἄρα τούτων ἤρχεν ὧν σὺ λέγεις, τῶν 
τε δημιουργῶν χαὶ ἰδιωτῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναιχῶν 
ξυμπάντων, ἢ ἄλλων τινῶν; 35 

ΘΕ. Οὔχ, ἀλλὰ τούτων. 

5. μουσικὴ ΕΧ ΘΙΠΘηα. ΔΡΟΡΤΥ. ῬΑΙΒΙΠῸΠῚ 1812: μουσικῆς ΒΤ 
19 τρυγώντων ΒΤ: “τῶν τρυγώντων Ὁ 25 μὲν γὰρ 501ἸρΡ51: μὲν 
γὰρ οὐ ΒΤ 
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σι. οὐ :δὲ δή; Πηλεὺς ὃ Αἰαχοῦ ἐν Φϑίᾳ οὐ τῶν 
αὐτῶν τούτων ἦρχεν; 

ΘΕ. ΜΝαί. 
Σὰ, Περίανδρον δὲ τὸν Κυψέλου ἄρχοντα ἐν Κο- 

ρίνϑῳ ἤδη ἀχήχοας γενέσϑαι; 
ΘΕ. Ἔγωγε. 
Σῷῶ. Οὐ τῶν αὐτῶν τούτων ἄρχοντα ἐν τῇ αὑτοῦ 

πόλει; 
ΘΕ. Ναί. 
Σῷῶ, Τί δέ; ᾿ρχέλαον τὸν Περδίχχου, τὸν νεωστὶ 

ἄρχοντα ἐν Μαχεδονίᾳ, οὐ τῶν αὐτῶν ἡγεῖ τούτων ἄρχειν; 
ΘΕ. Ἔγωγε. 
ΣΩῶ. Ἱππίαν δὲ τὸν Πεισιστράτου ἐν τῇδε τῇ πόλει 

ἄρξαντα τίνων οἴει ἄρξαι; οὐ τούτων; 
ΘΕ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῶ. Εἴποις ἂν οὖν μοι τίνα ἐπωνυμίαν ἔχει Βάχις 

τε χαὶ Σίβυλλα καὶ ὃ ἡμεδαπὸς “Ἱμφίλυτος; 
ΘΕ. Τίνα γὰρ ἄλλην, ὦ Σώχρατες, πλήν γε χρη- 

σμῳδοί; 
Σῷ. Ὀρϑῶς λέγεις. ἀλλὰ καὶ τούσδε μοι οὕτω πειρῶ 

ἀποχρίνασϑαι, τίνα ἑπωνυμέαν ἔχει Ἱππίας χαὶ Περίαν- 
δρος διὰ τὴν αὑτῶν ἀρχήν; 

ΘΕ. Οἶμαι μὲν τύραννοι" τί γὰρ ἄλλο; 
ΣΩ, Οὐχοῦν ὅστις ἐπιϑυμεῖ τῶν ᾿ἀνϑρώπων τῶν ἐν 

τῇ πόλει ξυμπάντων ἄρχειν, τῆς αὐτῆς ἀρχῆς τούτοις 
ἐπιϑυμεῖ, τυραννιχῆς, καὶ τύραγνος εἶναι; 

ΘΕ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ταύτης ἐπιϑυμεῖν σὺ φής; 

ΘΕ. ᾿ΜΒοιχέν 7 ἐξ ὧν ἐγὼ εἶπον. 
τ Ὁ μιαρέ, τυραννεῖν ἄρα ἡμῶν ἐπιϑυμῶν πάλαι 

ἐμέμφου τῷ πατρί, ὅτι σὲ οὐχ ἔπτεμστεν εἰς διδασκάλου 
τυραννοδιδασχάλου τινός; χαὶ σύ, ὦ “ημόδοκε, οὐχ αἰ- 
σχύνει πάλαι εἰδὼς οὗ ἐπιϑυμεῖ οὗτος, χαὶ ἔχων οἷ πέμι- 
ψας αὐτὸν δημιουργὸν ἂν ἐποίησας τῆς σοφίας ἧς ἐπιϑυ- 
μεῖ, ἔπειτα φϑονεῖς τε αὐτῷ χαὶ οὐχ ἐϑέλεις πέμπειν; 

τη ΣΒ υδαὲ ἘΡ αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ' το δὲ Β: δαὲ ΤῸ 
11 ἄρχοντα ϑίορμαηιβ: τούτων ἄρχοντα ΒΤ, τοῦτον ἄρχοντα Αϑί 
22 αὑτῶν Βαϊζεγ: αὐτὴν ΒΤ 28 ἐπιϑυμεῖν ΤΌ: ἐπιϑυμεῖς Β 
31 διδασκάλου ἀρ]ον!ε ΘΟΠ] ΘΙ θυ πη 6 Γ 232΄οἵ (ονεί ον. Ἰ6οΐ. 
624: ὅϑι ΒΤ, ὅποι ΒΕΚΚΚΟΥ 

7: 
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ἀλλὰ νῦν, ὁρᾷς; ἐπειδὴ ἐναντίον ἐμοῦ χατείρηχέ σου, 
χοινῇ βουλευώμεϑα ἐγώ τε χαὶ σύ, ἐς τίνος ἂν αὐτὸν 
πέμποιμεν χαὶ διὰ τὴν τίνος συνουσίαν σοφὸς ἂν γένοιτο 
τύραγνος: 

ΔΗ. Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, βουλευώμεϑα δῆτα, 
ὡς δοχεῖ 7έ μοι βουλῆς δεῖν περὶ τούτου οὐ φαύλης. 

ΣΩ. Ἔασον, (ἰγαϑέ. διαπυϑώμεϑα αὐτοῦ πρῶτον 
ἱχανῶς. 

ΔΗ. Πυνϑάνου δή. 
ΣΩ. Τί οὖν ἄν, εἰ Εὐριπίδῃ τι προσχρησαίμεϑα, ὦ 

Θέαγες; Εὐριπίδης γάρ πού φησιν 
σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ" 

εἰ οὖν ἔροιτό τις τὸν Εὐριπίδην" ω Εὐριπίδη, τῶν τί 

σοφῶν συνουσίᾳ φὴς σοφοὺς εἶναι τοὺς τυράννους; ὥσπερ 
ἂν εἰ εἰπόντα 

σοφοὶ γεωργοὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳ 
γρόμεϑα. τῶν τί σοφῶν, τί ἂν ἡμῖν ἀπεχρίνατο; ἄρ᾽ ἂν 
ἄλλο τι ἢ τῶν τὰ γεωργιχά; 

ΘΕ. Οὔχ, ἀλλὰ τοῦτο. 
ΣΩ, Τί δέ; εἰ εἶπε 

σοφοὶ μάγειροι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, 
εἰ ἠρόμεϑα τῶν τί σοφῶν, τί ἂν ἡμῖν ἀπεχρίνατο; οὐχ 
ὁτι τῶν μαγειριχῶν; 

ΘΕ. “Ναί. 
ΣΩ. Τί δ᾽, εἰ 
σοφοὶ παλαισταὶ τῶν σοφῶν συγουσέᾳ 

εἶπεν, εἰ ἠρόμεϑα τῶν τί σοφῶν, ἄρα οὐχ ἂν τῶν παλαί- 
είν ἔφη: 

ΘΕ. “Ναί. 
ΣΩ, Ἐπειδὴ δὲ εἶστε 

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, 

12 ἘΡΟΠΙ 5688 οὐχ ἐτός, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἥ ἥ τε τραγῳδία ὅλως σοφὸν δοχεῖ 
εἶναι καὶ ὁ Εὐριπίδης διαφέρων ἐν αὐτῇ. Τί δή; Ὅτι καὶ τοῦτο πυκνῆς 
διανοίας ἐχόμενον ἐφϑέγξατο, ὡς ἄρα σοφοὶ τύραννοί εἰσι τῶν σοφῶν 
συνουσία" καὶ ἔλεγε δῆλον ὅτι τούτους εἶναι τοὺς σοφοὺς οἷς ξύνεστιν 

Ι σου Β, ββά νυ εχ 6πη6Πη6. 2 βουλευώμεϑα Ὁ: βουλευόμεθα 
ΒΤ ἐς τίνος ΒΕΚΚου: ἐστιν οἱ Β, ἔστιν οἷ ΤΌ, ἐς τίνα δΧ Επ]ε πᾶ, 
ΔΡΟΡΎ. (ΟΙ 5] ΙΔ ΠΙΠῚ 155 6 γέ Τ, 568 γ 1π Σά5. 17 ἠρόμεϑα 
ΤΡ: ἠρώμεϑα Β | τί ἂν ἡμῖν ἀπεκρίνατο ΒΤ: τί ἂν οἴει αὐτὸν ἀπο- 
κρίνασϑαι γρ. 58115 νεΐι5 Ὁ, γρι Τ᾽ 20 δὲ Β: δαὶ ΤΌὁἡ 23 τῶν 
μαγειρικῶν ἈΡΟΡΥΑΡΒΑ: τῶν μαγείρων ΒΤ, τὰ μαγειρικά ΗΥΒΟΒΙΡ 
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ἡμῶν ἐρωτώντων, τῶν τί σοφῶν λέγεις, ὦ Εὐριπίδη; τί 
ἂν φαίη; ποῖα εἶναι ταῦτα; 

ΘΕ. ᾿“λλὰ μὰ 4 οὐχ 15 ἔγωγε. 
Σῷ. ᾿“λλὰ βούλει ἐγώ σοι εἴπω; 
ΘΕ. Εἰ σὺ βούλει. 
Σῶ, Ταῦτ᾽ ἐστὶν ἅπερ ἔφη. ̓ναχρέων τὴν Καλλιχρίτην 

ἐπίστασϑαι" ἢ οὐχ οἶσϑα τὸ ἀσμα; 
ΘΕ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Τί οὖν; τοιαύτης τινὸς χαὶ σὺ συνουσίας ἐπι- 
ϑυμεῖς ἀνδρός, ὅστις τυγχάνει δμότεχνος ὧν Καλλιχρίτῃ 
τῇ Κυάνης χαὶ ἐπίσταται τυραννιχά, ὥσπερ ἐχείνην ἔφη 
ὃ ποιητής, ἵνα χαὶ σὺ ἡμῖν τύραννος γένῃ καὶ τῇ πόλει; 

ΘΕ. Πάλαι, ὦ Σώχρατες, σχώπτεις χαὶ παίζεις 
σπρός με. Ε 

Σί: Τί δέ; οὐ ταύτης φὴς τῆς σοφίας ἐτειϑυμιεῖν, ἢ 
πάντων ἂν τῶν πολιτῶν ἄρχοις; τοῦτο δὲ ποιῶν ἄλλο τι 
ἢ τύραννος ἂν εἴης; 

ΘΕ. Εὐξαίμην μὲν ἂν, οἶμιαι, ἔγωγε τύραννος γενέ- 
σϑαι, μάλιστα μὲν πάντων ἀνθρώπων, εἰ δὲ μή, ὡς 
πλείστων" χαὶ σύ γ᾽ ἂν, οἶμαι, χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες 
ἄνϑρωποι" ἔτι δέ γε ἴσως μᾶλλον ϑεὸς γενέσθαι" ἀλλ᾽ 
οὐ τούτου ἔλεγον ἐπιιϑυμιεῖν. 

ΣΩ, ““λλὰ τί δή ἐστέ ποτε οὗ ἐπιϑυμεῖς; οὐ τῶν 
πολιτῶν φὴς ἄρχειν ἐπιϑυμεῖν; 

ΘΕ. Οὐ βίᾳ γε οὐδ᾽ ὥσπερ οἱ τύραννοι, ἀλλ᾽ ἕχόν- 
των, ὥσπερ χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐν τῇ πόλει ἐλλόγιμοι ἄνδρες. 

ΣΩ. ᾿2ρά γε λέγεις ὥσττερ Θεμιστοχλῆς χαὶ Περι- 

χλῆς χαὶ Κίμων καὶ ὅσοι τὰ πολιτικὰ δεινοὶ γεγόνασιν; 
ΘΕ. Νὴ Δία τούτους λέγω. 
ΣΩ. Τί οὖν; εἰ τὰ ἱππιχὰ ἐτύγχανες ἐπιϑυμῶν σοφὸς 

γενέσϑαι, παρὰ τίνας ἂν ἀφιχόμενος φήϑης δεινὸς ἔσε- 
σϑαι ἱπατεύς; ἡ παρ᾽ ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς ἱππιχούς; 

ΘΕ. Μὰ Δία οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ, ᾿ἠλλὰ παρ᾽ αὐτοὺς αὖ τοὺς δεινοὺς ὄντας ταῦτα, 
2, φαίη ΤΌ: φαίην Β Ι ποῖα ΔΡΟΡΥ. Ῥδ]δίηιτη 175, ΗΘΙΊΔΠΗ: 

ποῖα ἃ Β, ποῖα ἂν Τ 3 ἔγωγε ΤΌ: ἐγε Β 6 καλλικρίτην ἈΡΟΡΥ. 
ΑΠΡΘΙοΔΠυπῚ (ς τὶ 2. ΒΕΕΡς 46. ΔΉ σοΥ, 264: καλλικρήτην ΒΤ ο σὺ 
Β, 5εἃ ὺ εχ διθηα. 10 καλλιπρήτῃ ΒῚ τπ1 κυάνης Β: κνανῆς Τ 
12 καὶ τῇ ΒΊ : ἐν τῇ Ὁ 15 δὲ Β: δαὶ ὙῬ ἀ2ἐἠ 3 δή Δροξτ. [δυγθη- 
(ἰδπαπι 85; 6: δαὲ Β, Ξε εχ 6πιεηᾶ., δὲτΤ 76 οἱ ἄλλοι γονοία ΒΤ 
31 τίνας ἀρορτδρμα: τίνος ΒῚ 434 αὐτοὺς αὖ τοὺς ΒΤ: τοὺς αὐτοὺς 
ΕΓ ΕΘ εν) 
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χαὶ οἷς εἰσίν τε ἵπποι χαὶ χρῶνται ἕχάστοτε χαὶ οἰχείοις 
χαὶ ἀλλοτρίοις “πτολλοῖς; 

ΘΕ. 4ῆλον ὅτι. 
ΣΩ. Τί δέ; εἰ τὰ ἀχοντιστιχὰ σοφὸς ἐβούλου γενέ- 

σϑαι, οὐ παρὰ τοὺς ἀκχοντιστιχοὺς ῴου ἂν ἐλϑὼν σοφὸς 5 
ἔσεσϑαι, τούτους οἷς ἔστιν τε ἀχόντια χαὶ πολλοῖς καὶ 

ς ἀλλοτρίοις χαὶ οἰχείοις ἑχάστοτε χρῶνται ἀχοντίοις; 
ΘΕ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ,. “1Τἐγε δή μοι᾿ ἐπεὶ δὲ δὴ τὰ πολιτιχὰ βούλει 

σοφὸς γενέσϑαι, οἴει παρ᾽ ἄλλους τινὰς ἀφικόμενος τὸ 
σοφὸς ἔσεσϑαι ἢ τοὺς πολιτιχοὺς τούτους, τοὺς αὐτούς 
τε δεινοὺς ὄντας τὰ πολιτιχὰ χαὶ χρωμένους ἑχάστοτε 
τῇ τε αὑτῶν πόλει χαὶ ἄλλαις πολλαῖς, χαὶ Ἑλληνίσιν 
προσομιλ οὔντας πόλεσιν χαὶ βαρβάροις; ; ἢ δοχεῖς ἄλλοις 
τισιν συγγενόμενος σοφὸς ἔσεσϑαι ταῦτα, ἅπερ οὗτοι, τϑ 
ἀλλ᾽ οὐχ αὐτοῖς τούτοις; 

9 ΘΕ. “Ἵκήχοα γάρ, [) Σώχρατες, οὕς σέ φασιν λέγειν 
τοὺς λόγους, ὅτι τούτων τῶν πολιτιχῶν ἀνδρῶν οἱ ὑεῖς (. 1310) 
οὐδὲν βελτίους εἰσὶν ἢ οἱ τῶν σκυτοτόμων" χαί μοι δο- 
κεῖς ἀληϑέστατα “λέγειν ἐξ ὧν ἐγὼ δύναμαι αἰσϑέσϑαι. 20 
ἀνόητος ἂν οὖν εἴην, εἰ οἰοίμην τινὰ τούτων ἐμοὶ μὲν ἂν 
παραδοῦναι τὴν αὑτοῦ σοφίαν, τὸν δὲ ὑὸν τὸν αὑτοῦ 
μηδὲν ὠφελῆσαι, εἴ τι οἷός τ᾽ ἦν εἰς ταῦτα ὠφελεῖν 
ἄλλον ὅντιναοῦν ἀνθρώπων. 

ΣΩ. Τί οὖν ἄν, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, χρήσαιο αὐτῷ εἴ 25 
σοι ἐπειδὴ γένοιτο ὑὸς τοιαῦτα πράγματα παρέχοι, καὶ 

Ε φαίη μὲν ἂν ἐπιϑυμεῖν ἀγαϑὸς γενέσϑαι ζωγράφος, χαὶ 
μέμφοιτο σοὶ τῷ πατρί, ὅτι οὐχ ἐθέλεις ἀναλίσχειν εἰς 
αὐτὸν τούτων αὐτῶν ἕνεχα ἀργύριον, τοὺς δὲ δημιουργοὺς 
αὐτοῦ τούτου, τοὺς ζωγράφους, ἀτιμάζοι τε καὶ μὴ 30 
βούλοιτο παρ᾽ αὐτῶν μανϑάνειν; ἢ τοὺς αὐλητάς, βουλό- 
μενος αὐλητὴς γενέσϑαι, ἢ τοὺς, χιϑαριστάς; ἔχοις ἂν 

(2805) αὐτῷ ὃ τι χρῷο καὶ ὅποι πέμποις ἄλλοσε μὴ ἐϑέλοντα 
παρὰ τούτων μανϑάνειν; 

1 οἷς γρ. τ: οἵ ΒΤ | ἵπποι γρ. ἴ: ἱππικοὶ ΒΓ 4 δὲ Β: δαὲ ΤΌ 
γ ἀκοντίοις ἀοΙον! ΗΙγβοῃῖρ 13 αὑτῶν Β: αὐτῶν Τ 14 βαρ- 
βάροις ΒῚ: βαρβαρικοῖς ΚπΕΡΕὶ, ΡΙῸ αὸ βαρβαρικοῖς ῬΟΠΘΠΙΠῚ 
21 ἂν οὖν Β: οὖν ἂν Τ᾽ 22 αὐτοῦ Β: αὑτοῦ Τ᾽ 23 μηδὲν ΒΤ; μηδὲν 
ἂν ἩἸΥΒΟΗΙΡ 25 χρήσαιο}, 564 αἱ εχ 66 η4. αὐτῷ ΘΟΒ]ΘΙΘΥΓΊΔΟΠΕΓ: 
σαυτῷ ΒΥ 533 χρῷοτ: χρῷ! ό,τι Β (ῃμονατη ἔο] τη ᾿ποῖΡ 10) 
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ΘΕ. Μὰ Δία οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. Νῦν οὖν ταὐτὰ ταῦτα αὐτὸς πρὸς τὸν πατέρα 121 

ποιῶν ϑαυμάζεις καὶ μέμφει, εἰ ἀπορεῖ, ὅ τέ σοι χρήση- 
ται χαὶ ὅστοι πέμπῃ; ἐπεὶ ̓ ϑηναίων γε τῶν καλῶν κἀάγα- 
ϑῶν τὰ πολιτιχὰ ὅτῳ ἂν βούλῃ ̓ συστήσομέν σε, ὅς σοι 
προῖχα συνέσται" χαὶ ἅμα μὲν ἀργύριον οὐχ ἀναλώσεις, 
ἅμα δὲ πολὺ μᾶλλον εὐδοχιμήσεις παρὰ τοῖς πολλοῖς 
ἀνθρώποις ἢ ἄλλῳ τῳ συνών. 

ΘΕ. Τί οὖν, ὦ Σώκρατες; οὐ χαὶ σὺ τῶν χαλῶν 

χἀγαϑῶν εἶ ἀνδρῶν; εἰ γὰρ σύ μοι ἐϑέλοις συνεῖναι, 
ἐξαρχεῖ χαὶ οὐδένα ἄλλον ζητῶ. 

ΣΩ. Τί τοῦτο λέγεις, Θέαγες; 
ΔΗ. Ὦ Σώκρατες, οὐ μέντοι καχῶς λέγει, χαὶ ἅμα 

μὲν ἐμοὶ χαριεῖ" ὡς ἐγὼ οὐκ ἔσϑ᾽ ὃ τι τούτου μεῖζον ἂν 
ἑρμαῖον ἡγησαίμην, ἢ εἰ οὗτός τε ἀρέσχοιτο τῇ σῇ συν- 
ουσίᾳ καὶ σὺ ἐϑέλοις τούτῳ συνεῖναι. καὶ μέντοι καὶ 
αἰσχύνομαι λέγειν ὡς σφόδρα βούλομαι" ἀλλ᾽ ἐγὼ ἀμι- 
φοτέρων ὑμῶν δέομαι, σέ τ᾽ ἐϑέλειν τούτῳ συνεῖναι χαὶ 
σὲ μὴ ζητεῖν ἄλλῳ μηδενὶ συγγενέσϑαι ἢ Σωχράτει" καί 
με πολλῶν χαὶ φοβερῶν ἀπαλλάξετε φροντίδων. ὡς νῦν 
πάνυ φοβοῦμαι ὑπὲρ τοῦτου, μή τινε ἄλλῳ ἐντύχῃ οἵῳ 
τοῦτον διαφϑεῖρα. 

ΘΕ. Μηκέτι νῦν, ὦ πάτερ, ὑπέρ γ᾽ ἐμοῦ φοβοῦ, 
εἴχτερ οἷός τ᾽ εἶ πεῖσαι τοῦτον τὴν ἐμὴν συνουσίαν 'περοσ- 
δέξασϑαι. 

ΔΗ. Πάνυ καλῶς λέγεις. ὦ Σώχρατες, “πρὸς σὲ δ᾽ 
ἂν ἤδη εἴη ὃ μετὰ τοῦτο λόγος" ἐγὼ γάρ σοι  ἑτοῖμός εἶμι, 
διὰ βραχέων εἰπεῖν, χαὶ ἐμέ χαὶ τὰ ἐμὰ ὡς οἷόν τε οἷ- 
χειότατα τταρέχειν, ὅτου ἂν δέῃ, ἔμβραχυ, ἐὰν Θεάγη 
τουτονὶ ἀσπάζῃ τε χαὶ δὐεργετῇς ὅ τι ἂν οἷός τε ἧς. 

5ρ ἷθ “ημόδοκε, τὸ μὲν ἐσπουδακέναι σε οὐ ϑαυ- 
μάζω, εἴπερ οἴει ὑττ ἐμοῦ μάλιστ᾽ ἂν σοι τοῦτον ὠφε- 
ληϑῆναι" οὐ γὰρ οἶδα ὑττὲρ ὅτου ἂν τις νοῦν ἔχων μιᾶλ- 
λον σπουδάζοι ἢ ὑπττὲρ ὑέος αὑτοῦ, ὅπως ὡς βέλτιστος 

4 πέμπῃ ΔΡΟΡΥ. Ν᾿ ἰϊσδημπη 1029: πέμπτοι ΒῚ 12 τοῦτο λέγεις 
Τ, τοῦτο Β, λέγεις ἴῃ τηαῖρ. δαά. Ὁ 15 ἀρέσκοιτο Ὁ, γρ. Τ: ἀρκέ- 
σοιτο ΒΤ 18 σετεϑέλειν Β, σέ τε ϑέλειν Τ' 27 τοῦτο ΔΡΟΡΥ͂. 
Ματγοϊδημτη 189: τοῦτον ΒΤ | σοι ΒΤ: τοι Ἡδττηδηη (ἢ) 28 ὡς διὰ 
Τ: διὰ Β, ὡς ἴῃ τηᾶῦρ. Ὁ 29 ἔμβραχυ ἀε]εν Αϑὲ 34 αὐτοῦ ΒΤ 
Ι ὅπ Ἴ, 564 ὡς δυρτα νϑύϑβιπι 
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ἔσται" ὁπόϑεν δὲ ἔδοξέ σοι τοῦτο, ὡς ἐγὼ ἂν μᾶλλον τὸν 
σὸν ὑὸν οἷός τὲ ἣν ὠφελῆσαι πρὸς τὸ πολί ̓ἔτην ἀγαϑὸν 
γενέσθαι ἢ σὺ αὐτός, καὶ δπόϑεν οὗτος φήϑη ἐμὲ μᾶλ- 
λον ἢ ἢ σὲ αὐτὸν ὠφελήσειν, τοῦτο πάνυ ϑαυμάζω. σὺ γὰρ 
πρῶτον μὲν πρεσβύτερος εἶ ἐμοῦ, ἔπειτα πολλὰς ἤδη ἁ ἂρ- 
χὰς χαὶ τὰς μεγίστας ᾿“ϑηναίοις ἦρξας, χαὶ τιμᾷ ὑπὸ 
“ἀναγυρασίων τὲ τῶν δημοτῶν πολὺ μάλιστα χαὶ ὑπὸ τῆς 
ἄλλης ττόλ ἑως οὐδενὸς ἧττον" ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἐνορᾷ 
οὐδέτερος ὑμῶν. ἔπειτα εἰ ἄρα τῆς μὲν τῶν πολιτιχῶν 
ἀνδρῶν συνουσίας Θεάγης ὅδε χαταφρονεῖ, ἄλλους δέ 
τινας ζητεῖ, οἱ παιδεύειν ἐπαγγέλλονται οἷοί τε εἶναι 
γέους ἀνϑρώπους, ἔστιν ἐνταῦϑα χαὶ Πρόδιχος ὃ Κεῖος 
χαὶ Γοργίας ὃ “εοντῖνος χαὶ Πῶλος ὃ ̓ ἀχραγαντῖνος καὶ 
ἄλλοι πολλοί, οἱ οὕτω σοφοί εἰσιν, ὥστε εἰς τὰς πόλεις 
ἰόντες πείϑουσι τῶν νέων τοὺς γεγναιοτάτους τε χαὶ 
πλουσιωτάτους, οἷς ἕξεστιν τῶν πολιτῶν ᾧ ἂν βούλωνται 
προῖχα συνεῖναι, τούτους πείϑουσιν ἀπολείποντας τὰς 

ἐχείνων συνουσίας αὑτοῖς συνεῖναι, προσχατατιϑέντας 

[ἀργύριον] πάνυ πολὺν μισϑόν, χαὶ χάριν πρὸς τούτοις 
εἰδέναι. τούτων τινὰς εἰχὸς ἣν προαιρεῖσϑαι χαὶ τὸν 
ὑόν σου καὶ αὐτὸν σέ, ἐμὲ δ᾽ οὐχ εἰχός" οὐδὲν γὰρ τού- 
των ἐπίσταμαι τῶν μαχαρίων τε χαὶ καλῶν μαϑημάτων, 
ἐπεὶ ἐβουλόμην ἂν ἀλλὰ καὶ λέγω δήπου ἀεί, ὅτε ἐγὼ 
τυγχάνω, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν ἐπιστάμενος πλήν γε 
σμιχροῦ τινος μαϑήματος, τῶν ἑἐρωτιχῶν. τοῦτο μέντοι 
τὸ μάϑημα παρ᾽ ὁντινοῦν οἴομαι δεινὸς εἶναι χαὶ τῶν 
προγεγονότων ἀνϑρώπων καὶ τῶν γῦν. 

ΘΕ. Ὁρᾷς, ὦ πάτερ, ὅτι Σωχράτης οὐ πάνυ μοι 
δοχεῖ τι ἐθέλειν ἐμοὶ συνδιατρίβειν; ἐπεὶ τό γ' ἐμὸν 
ἑτοῖμον, ἐὰν οὗτος ἐθέλῃ" ἀλλὰ ταῦτα παίζων πρὸς ἡμᾶς 

λέγει. ἐπεὶ ἐγὼ οἶδα τῶν ἐμῶν ἡλικιωτῶν χαὶ ὁλίγῳ 
πρεσβυτέρων, οἱ πρὶν μὲν τούτῳ συνεῖναι οὐδενὸς ἄξιοι 

2 τεῆν Τ: τέ τ᾽ ἣν Β, Ξε ἴῃ τηᾶῖρσ. ν᾽ ποΐα, τε εἴην Αϑέ 
5 μὲν Β, 564 ἴὴ 85. 12 κεῖος Β: κῖος Τὸ 19 πάνυ πολὺν μισϑὸν 
ΒΟΥρϑὶ:;: ἀργύριον πάνυ πολὺν μισϑὸν ΒΤ, ἀργύριον πάνυ πολὺ 
μισϑὸν ΒΕΟΚ 26 οἴομαι ἴάτὴ ἀρ ϑ.α]] θαυμα πη τ] ΠΟΥ Τη 
ΒΟρϑὶ; ποιοῦμαι ΒΤ, προσποιοῦμαι ὩδϑβοῖοΟ ατἰ|5 ἀρὰ 514]}}- 
Ῥαυτσηϊαπη, ΤΣ ΘΠ 565 28 οὐ πάνυ --- τε ΔΡΟΡΥ. Ῥα]διπυτη 175; 
ΒΕΚΚοῖ: οὐ πάνυ --- τι ἔτι ΒΤ, οὐ πάνυ --- ἔτε ΔΡορΥΑΡ μα 30 ἐϑ'έλη 
ΕΧ ΘΠ16Π4. ΔΡΟΡΥ. (ΟΙΒΠ ΙΔ ηΠ 155: ἐθέλοι ΒΎΤ, οἴ, 103,» 4 
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3 Ν , ΄ , ΔΩ» , 
ἤσαν, ἐπειδὴ δὲ συνεγένοντο τούτῳ, ἐν πτάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ 
σπιάντων βελτίους φαίνονται ὧν πρότερον χείρους. 

ΣΩ. Οἶσϑα οὖν οἷον τοῦτό ἐστιν, ὦ παῖ 4ημοδόχου; 
ΘΕ. Ναὶ μὰ Δία ἔγωγε, ὅτι ξὰν σὺ βούλῃ, χαὶ ἐγὼ 

5 οἷός τ᾽ ἔσομαι τοιοῦτος γενέσϑαι, οἱοίστερ χαὶ ἐκεῖνοι. 
Σῷ. Οὐχ, ὠγαϑέ, ἀλλά σε λέληϑεν, οἷον τοῦτ᾽ ἔστιν, Ὁ 

ἐγὼ δέ σοι φράσω. ἔστι γάρ τι ϑείᾳ μοίρᾳ πιαρεπόμενον 
ἐμοὶ ἐχ παιδὸς ἀρξάμενον δαιμόνιον" ἔστι δὲ τοῦτο φωνή, 
“ὦ , , , - , , ἢ ὅταν γένηται, ἀεί μοι σημαίνει, ὁ ἂν μέλλω πράττειν, 

10 τούτου ἀποτροπήν, προτρέπει δὲ οὐδέποτε" χαὶ ἐάν τίς 
μοι τῶν φίλων ἀναχοινῶται χαὶ γένηται ῇ φωνή, ταὐτὸν 
τοῦτο ἀποτρέπει χαὶ οὐκ ἐᾷ σράττειν. χαὶ τούτων ὑμῖν 
μάρτυρας τταρέξομαι. Χαρμίδην γὰρ τουτονὶ γιγνώσχετε 5 
τὸν χαλὸν γενόμενον, τὸν Τλαύχωνος" οὗτός στοτξ ἐτύγ- Ι 

15. χανγὲν ἐμοὶ ἀναχοινούμενος μέλλων ἀσχήσειν στάδιον εἰς 
Νεμέ ἡ εὐθὺς αὐτοῦ ἀρχομένου λέγειν, ὅτι μέ εμέξαν" χαὶ εὐϑὺς αὗτο λ : ἕλλοι 
3 - ΄, ’ὔ ᾿ Ν , , νΝ 

ἀσχεῖν, “ἐγένετο ἢ φωνή, χαὶ ἐγὼ διεχώλυόν τε αὐτὸν χαὶ 
εἶχτον ὅτι λέγοντός σου μεταξὺ γέγονέ μοι ἢ φωνὴ ῇ τοῦ 
δαιμονίου" ἀλλὰ μὴ ἄσχει. ἴσως, ἔφη, σημαίνει σοι, ὅτι 

20 οὐ “γιχήσω" ἐγὼ δὲ χἂν μὴ μέλλω νικᾶν, γυμνασάμενός γε 
τοῦτον τὸν χρόνον ὠφεληϑήσομαι" ταῦτα εἰπὼν ἤσχει" 
ἄξιον οὖν πυϑέσϑαι αὐτοῦ, ἃ αὐτῷ ξυνέβη ἀπὸ ταύτης 129 
τῆς ἀσχήσεως. εἰ δὲ βούλεσϑε, τὸν Τιμάρχου ἀδελφὸν 

, ἌΣ ΟΣ Σ - , , 2 Κλειτόμαχον ἔρεσϑε, τί εἶσχτεν αὐτῷ Τίμαρχος ἡνίκα ἀπο-- 
’ 3 9 Ἁ - ,ὕὔ ΟΣ: - ΄ Ἁ 

25 ϑανούυμενος ἤξδιν εὐϑὺ τοῦ δημοσίου, ἐχεῖνός τὲ κχαὶ 
Ἐὔαϑλος δ σταδιοδρομῶν, ὃς Τίμαρχον ὑπεδέξατο φεύ- 

((. 1328) γογτα᾽ ἐρεῖ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἶχτεν αὐτῷ ταῦτα. 

8 ἔστι --- το οὐδέποτε ΟἸειηθης ΑἸεχ. βίγζομι. Ι, 21, 133 (Ι τοβϑ Ὠιηάου) 
Ι8 Αροϊ.το ε χαὶ τοῦτό γε μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη παιδεύειν 
ἀνθρώπους ὥσπερ Τοργίας τε ὃ “Δεοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος χαὶ Ἱππίας 
ὃ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστὶν ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν 
πόλεων τοὺς γέους, οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα ξυνεῖναι ᾧ ἂν 
βούλωνται, τούτους πείϑουσιν τὰς ἐκείνων ξυνουσίας ἀπολιπόντας σφίσιν 

ξυνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσειδέναι Ι 8 Αροϊ. 3:ς τούτου δὲ 
αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀχηχόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι 
ϑεῖόν τι χαὶ δαιμόνιον γίγνεται [φωνή], ὃ δὴ χαὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν 
Μέλητος ἐγράψατο" ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις 
γιγνομένῃ, ἡ ὅταν γένηται, ἀεὶ προτρέπει μὲ τοῦτο ὃ ἂν μέλλω πράττειν, 
προτρέπει δὲ οὔποτε 

2 φαίνονται ΒΤ: ἐφαίνοντο ΘΟἢ]ΘΙΘΥΓΊΔΟΠΟΓ το δὲ οὐδέποτε 
Τ: οὐδέποτε Β, δ᾽ οὐδέποτε Ὁ τό νεμέαν Τ: νεμαίαν Β 23 βού- 
λεσϑεὲε ΤΌ: βούλεσθαι Β 24 ἔρεσϑε ΕΧ δηιθηά. ΔΡΟΡΥ. (οἸ511η16- 
ΠῸΠῚ τσ; ἔρεσϑαι ΒΤ 25 ἤει Τὶ 6χ εγεηᾷά. Β: εἴῃ ἴῃ τηδῦρ. Ὁ 
Ι δημοσίου Βαϊζεγ ρταςῖ, ]ΠΠ᾽ (ναὶ ᾿εὐθὺ τοῦ δαιμονίου ἀ6]6 68): 
δαιμονίου ΒΤ, δημίου Βαϊΐοῖ 27 ταῦτα Β: ταυτί Τ' 
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ΘΕ. Τί; 

Σῷ. Ὦ Κλειτόμαχε, ἔφη, ἐγὼ μέντοι ἔρχομαι ἀπο- 
ϑανούμενος νυνί, διότε Σωχράτει οὐχ ἤϑελον πείϑεσϑαι. 
τί δὴ οὖν ποτε τοῦτο εἶπεν ὃ Τίμαρχος; ἐγὼ φράσω. ὅτε 

Β ἀνίστατο ἔχ τοῦ συμποσίου ὃ Τίμαρχος χαὶ Φιλήμων ὃ 
Φιλημονίδου ἀποχτενοῦντες Νικίαν τὸν Ἡροσχαμάνδρου, 
ἠπιστάσϑην μὲν. αὐτὼ μόνω τὴν ἐπιβουλήν, ὃ ὃ δὲ Τίμαρχος 
ἀνιστάμενος πρὸς ἐμὲ εἶπεν, τί λέγεις, ἔφη, ὦ Σώχρατες; 
ὑμεῖς μὲν πίνετε, ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆναι" ἥξω δὲ 
ὀλίγον ὕστερον, ἐὰν τύχω. καί μοι ἐγένετο ἣ φωνή, χαὶ 
εἶχτον πρὸς αὐτόν, μηδαμῶς, ἔφην, ἀναστῇς" γέγονε γάρ 
μοι τὸ εἰωϑὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον" καὶ ὃς ἐπέσχε. καὶ 
διαλισπτὼν χρόνον αὖϑις ὡρμᾶτο ἰέναι, χαὶ ἔφη, εἶμι δή, 
Σώχρατες" αὖϑις ἐγένετο ἡ φωνή" αὖϑις οὖν αὐτὸν 
ἠνάγχασα ἐπισχεῖν. τὸ τρίτον, βουλόμενός με λαϑεῖν, 
ἀνέστη οὐχέτι εἰπτών μοι οὐδέν, ἀλλὰ λαϑών, ἐπειτηρήσας 
ἄλλοσε τὸν νοῦν ἔχοντα" χαὶ οὕτως ᾧχετο ἀπιὼν χαὶ 
διεπράξατο ἐξ ὧν ἤειν ἀποϑανούμενος. ὅϑεν. δὴ τοῦτο 
εἶπεν πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὃ ὅπτερ νῦν ὑμῖν ἐγώ, ὅτι ἴοι ἀπο- 
ϑανούμενος διὰ τὸ ἐμοὶ ἀπιστῆσαι. ἔτε τοίνυν περὶ 
τῶν ἐν Σιχελίᾳ πολλῶν ἀχούσεσϑον, ἃ ἐγὼ ἔλεγον περὶ 
τῆς διαφϑορᾶς τοῦ στρατοπέδου. χαὶ τὰ μὲν παρεληλυ- 
ϑότα τῶν εἰδότων ἔστιν ἀχοῦσαι" πεῖραν δ᾽ ἔξεστι νυνὶ 
λαβεῖν τοῦ σημείου, εἰ ἄρα τε λέγει. ἐπὶ γὰρ τῇ ἐπὶ 
στρατείαν ἐξορμῇ Σαννίωνος τοῦ Καλοῦ ἐγένετό μοι τὸ 

((. 8:8) σημεῖον, οἴχεται δὲ νῦν μετὰ Θρασύλλου στρατευσόμενος 
Ν , , ᾿ ἋΣ - εὐθὺ ᾿Εφέσου χαὶ ἸΙωνίας. ἐγὼ οὖν οἴομαι ἐχεῖνον ἢ ἄπο- 

« »}} ς - ΄ 3 23ῶγ “ . ᾽ὔ κπ ϑανεῖσϑαι ἢ ὁμοῦ τι τούτῳ γ ἐλᾶν, καὶ περί γε τῆς 
πραγματείας τῆς ἄλλης πάνυ φοβοῦμαι. 

- Ν ’, ᾽} , σ΄“ ς ’, σ΄“ - 

Ταῦτα δὴ πάντα εἴρηχά σοι, ὁτι ἡ δύναμις αὕτη τοῦ 
δαιμονίου τούτου χαὶ εἰς τὰς συνουσίας τῶν μετ ἑμοῦ 

΄, ᾿ , - Ἂ 
συνδιατριβόντων τὸ ἅπαν δύναται. πολλοῖς μὲν γὰρ 
ἐναντιοῦται, καὶ οὐχ ἔστι τούτοις ὠφεληϑῆναι μετ᾽ ἐμοῦ 
διατρίβουσιν, ὥστε οὐχ οἷόν τέ μοι τούτοις συνδια- 
τρίβειν. πολλοῖς δὲ συνεῖναι μὲν οὐ διαχωλύει, ὠφε- 

2 κλειτόμαχε ΤΌ: κλιτόμαχε ΒΟ 8 ἀνιστάμενος Τ: ἄἀνισται κε με- 
ψος Β, 564 ἴῃ τηδύρ. 1 ἡοία | πρὸς ἐμὲ Β: πρός με Τ' 9 πίνετε 
Β, 564 ὲ Ῥοβί τ ἴῃ ζ85.-. 12 ιαλιπὼν Β: διαλείπων Τ᾽ 19 ἕοε Β, 
564 ζ ἴῃ 85. 21 τῶν Τ: τὸν Β 425 Καλοῦ ΕἸοΪπα5: οὐδοῦ ΜΠ 
Ι τὸ σημιεεῖον Ὁ: σημεῖον ΒῚ 28 γ᾽ ἐλᾶν Ἠφτδηη: γελᾶν Β, ἐλᾶν Τ' 
29 πραγματείας τ: στρατείας Β 
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λοῦνται δὲ οὐδὲν συνόντες. οἷς δ᾽ ἂν συλλάβηται τῆς 
συνουσίας ἡ τοῦ δαιμονίου δύναμις, οὗτοί εἶσιν ὧν καὶ 
σὺ ἤσϑησαι" ταχὺ γὰρ παραχρῆμα ἐπιδιδόασιν. καὶ τού- 
τῶν αὺὑ τῶν ἐπιδιδόντων οἱ μὲν χαὶ βέβαιον ἔχουσι χαὶ 
παραμόνιμον τὴν ὠφελίαν" πολλοὶ δέ, ὅσον ἂν μετ᾽ ἐμοῦ 
χρόνον ὦσιν, ϑαυμάσιον ἐπιδιδόασιν, ἐπειδὰν δέ μου 
ἀπόσχωνται, πάλιν οὐδὲν διαφέρουσιν ὁτουοῦν. τοῦτό 
σοτε ἔπαϑεν ᾿Τριστείδης ὃ “υσιμάχου ὑὸς τοῦ ““ριστεί- 
δου. διατρίβων γὰρ μετ᾽ ἐμοῦ πάμπολυ ἐπεδεδώχειν ἐν 
ὀλίγῳ χρόνῳ ἔπειτα αὐτῷ στρατεία τις ἐγένετο χαὶ 
ᾧχετο ἐχτελέων" ἥκων δὲ κατελάμβανε μετ᾽ ἐμοῦ διατρί- 
βοντα Θουχυδίδην τὸν Μελησίου ὑὸν τοῦ Θουχυδίδου. ὃ 
δὲ θουχυδίδης τῇ προτεραίᾳ μοι δι᾿ ἀπεχϑείας ἐν λόγοις 
τισὶν ἐγεγόνειν. ἰδὼν οὖν με ὃ ᾿“ριστείδης, ἐπειδὴ ἧἡσπά- 
σατο τε χαὶ τάλλα διελέχϑη, Θουκυδίδην δέ, ἔφη, ἀχούω, 
ὦ Σώχρατες, σεμνύνεσϑαι. ἄττα “πρὸς σὲ χαὶ χαλεπαίνειν 
ὡς τὶ ὄντα. Ἔστι γάρ, ἔφην ἐγώ, οὕτως. Τί δέ; οὐκ 
οἶδεν, ἐ ἔφη, πρὶν σοὶ συγγενέσϑαι, οἷον ἣν τὸ ἀνδράποδον; 
Οὖκ ἔοικέν 7; ἔφην ἐγώ, νὴ τοὺς ϑεούς. “λλὰ μὴν καὶ 
αὐτός γε, ἔφη, καταγελάστως ἐ ἔχω, ὦ Σώκρατες. Τί μαά- 
λιστα; ἔφην ἐγώ. Ὅτι, ἔφη, πρὶν μὲν ἐχπιλεῖν, ὁτῳοῦν 
ἀνϑρώπῳ οἷός τ᾽ ἢ διαλέγεσϑαι χαὶ μηδενὸς χείρων φαί- 
γεσϑαι ἐν τοῖς λόγοις, ὥστε καὶ ἐδίωκον τὰς συνουσίας 
τῶν χαριεστάτων ἀνϑρώπων" νυνὶ δὲ τοὐναντίον φεύγω, 
ἂν τινα χαὶ αἰσϑάνωμαι πεπαιδευμένον" οὕτως αἰσχύ- 
γομαι ἐπὶ τῇ ἐμαυτοῦ φαυλότητι. Πότερον δέ, ἦν ὃ 
ἐγώ, ἐξαίφνης σε προὔλιπτεν αὕτη ἢ δύναμις ἢ κατὰ σμι- 
κρόν; Κατὰ σμικρόν, ἢ δ᾽ ὅς. Ἡνίκα δέ σοι παρεγένετο, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, πότερον μαϑόντι παρ᾽ ἐμοῦ δῷ παρεγένετο, ἤ 
τινι ἄλλῳ τρόπῳ; Ἐγώ σοι ἐρῶ, ἔφη, ὠ Σώκρατες, ἂπι- 
στον μὲν νὴ τοὺς ϑεούς, ἀληϑὲς δέ" ἐγὼ γὰρ ἔμαϑον μὲν 

παρὰ σοῦ οὐδὲν πώποτε, ὡς αὑτὸς οἶσϑα᾽ ἐπεδίδουν δέ, 
ὁπότε σοι συνείην, κἂν εἰ ἐν τῇ αὐτῇ μόνον οἰχίᾳ εἴην, 

1 συλλάβηται ΒΤ, 564 αὐ δχ δΘηη6ηά. ἴῃ Β, ἴῃ Θχίγεμηα 5βυ]αρα 
αυϊᾷ σοτγδοίουῦ νο]πθυιξ ΠΡΥῚ Τ, ᾿ποοτίη 4 αὐτῶν ΒῚ᾽ 8 ἔπα- 
ϑὲν Τ: ἔμαϑεν Β | υἱὸς ἀρ]ανὶ Αϑί 12 μελησίου Β: μελισίου Τ 
Ι υἱὸν ἀδ]αν Αϑὶ 13 ἀπεχϑείας Ὁ: ἀπεχϑίέας ΒΤ... 17 δὲ Βετδαὶ 
ΤΡ 22 ἀνθρώπῳ Β: ἀνθρώπων Τ, ἂν ἀνθρώπῳ Ὁ | ἦν Β, ἦ Τ 
25 αἰσϑάνωμαι. ΔΡορυαρμδ: τς ΠΡΌΣ ΒΒ. 27 προύλιπεν ΔΡ0- 
ῬΥΔΡΠα: προύλειπεν ΒΤ 531 ἔμαϑον μὲν Β;: ἔμαϑον Τ' 
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μὴ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ οἰχήματι" μᾶλλον δὲ ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ 
οἰχήματι" χαὶ ἔμοιγε ἐδόχουν πολὺ μᾶλλον ὅπότε ἐν τῷ 
αὐτῷ οἰχήματι ὧν λέγοντός σου βλέποιμι πρὸς σέ, μᾶλ- 
λον ἢ ὅπότε ἄλλοσε ὁρῴην" πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πλεῖστον 
ἐπεδίδουν, ὁπότε παρ᾽ αὐτόν σε χαϑοίμην ἐχόμενός σου 
χαὶ ἁπτόμενος. νῦν δέ, ἡ δ᾽ ὅς, πᾶσα ἐχείνη ἣ ἕξις ἐξερ- 
ρύηχεν. 

Ἔστιν οὖν, ὦ Θέαγες, τοιαύτη ἡ ἡμετέρα συνουσία᾽ 
ἐὰν μὲν τῷ ϑεῷ φίλ ον ἢ; πάνυ πολὺ ἐπιδώσεις χαὶ ταχύ, 
εἰ δὲ μή, οὔ. ὅρα οὖν μή σοι ἀσφαλέστερον ἢ παρ᾽ 
ἐχείνων τινὶ παιδεύεσθαι, οἱ ἐγχρατεῖς αὐτοί εἰσιν τῆς 
ὠφελίας ἣν ὠφελοῦσιν τοὺς ἀνθρώπους, μᾶλλον ἢ τταρ᾽ 
ἐμοὶ ὅ τι ἂν τύχῃς τοῦτο πρᾶξαι. 

ΘΕ. Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, ἑμᾶς οὗ- 
τωσὶ ποιῆσαι, ἀποπειραϑῆναι τοῦ δαιμονίου τούτου συν- 
ὄντας ἀλλήλοις. χαὶ ἐὰν μὲν τεαρείχῃ ἡμῖν, ταῦτα βέλτι- 
στα᾿ εἰ δὲ μή, τότε ἔδη παραχρῆμα βουλευσόμεϑα ὃ τι 
δράσομιεν, εἴτε ἄλλῳ συνεσόμεϑα, εἴτε χαὶ αὐτὸ τὸ ϑεῖον 
τὸ σοὶ γιγνόμενον πειρασόμεϑα παραμυϑεῖσϑαι εὐχαῖσέ 
τε χαὶ ϑυσίαις χαὶ ἄλλῳ ὅτῳ ἂν οἱ μάντεις ἐξηγῶνται. 

ΔΗ. Μηχέτι πρὸς ταῦτα ἀντείπῃς, ὦ Σώχρατες, τῷ 
μειραχίῳ" εὺ γὰρ λέγει Θεαγης. 

ΣΩ. .42λλ εἰ δοχεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν, οὕτω ποιῶμεν. 

1: αὐτῷ οἰκήματι Τι αὐτῷ δὲ οἰκήματι Β 4 δὲ μάλιστα Ὁ: δὴ 
μάλιστα ΒΤ τοὶ Τ: ὅτ᾽ Β 13 ἐμοὶ Ηδγηδηη: ἐμοῦ ΒΤ | τύχης 
ΒΕΚΚΕοΥ: τύχη ΒΤ 16 ταῖτα βέλτιστα ἀο]εν ΗΙ ΓΟ ϊσ 
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1) Ιῃ μος ἀϊδ]ορο βϑιιροῦ δϑί υἱὸς ἴῃ ΒΤ, 2) εἰ βεῃιρεοῦ νῦν δὴ, 
ὩΪ σοπίγαγι πὶ δαἀποίαϊαμη ἔποσιῖ. 98) Αςςεδηΐιι5, βρισιίι5, ϑῖσηα 6115605 
δίαι!6. ογᾶβθοβ ΟΠΪσϑα γαῚῸ ἰδηΐατη δηοίΐαν!; ᾿ΠΡΥΪΠγ15 δύ οα]15, ᾿Γδ6-- 
Ῥοϑβιτοηθ5 οαύθηΐ δοσθηΐα, 4) ϑουρίαγατη 50] θη η 6 πὶ ὅτ᾽ ὧν νῈ] ὅτ᾽ ἂν νε] 
ὅτ᾽ ἀν, αιιὰ6 οἰϊδπὶ ἰη ὁπόταν, ἐπειδὰν 5ἸΤΩΙ]1 15 νου 15 γαρογϊτζαν, ὅστισοὺν 
νΕ] ὁστισοῦν», μὴδὲ, μηδὲμίαν, οὐκοῦν ΤΟΝ Ξἰρηβοδηάδχῃ ραΐαν!. 

ἀλκιβιάδης ἃ ἢ περὶ φύσεως ἀνϑρώ- 
που Β, μαιευτικὸς Δα 4. πί νϊάφδίυγ 
ἢ Νον:  οἴηπης ἢ. Σ12. Εἴ. 113; 
ἀλκιβιάδης ἃ ἢ περὶ φύσεως ἀν- 
τὴ οί σίθυ Ἵ.. οἱ. Ια ΟΟΟΙΩ͂ΘΣ, Ρ.: 2. 
Ῥρύβοῃδθ 6686 ἴῃ Β πδατς ἴῃ ΤΊ 6 ἢ Β 
αΙ5. ΠριπιηίαΓ, 

ΤΙ 7 δὲ Β] οὐκἔτε ΒΤ 8 δέ εἰμι Τ 
15. φήξ Ὁ: φῆς ΒΤ 
(51:ς) Β | ξυγγενεῖς Τ 

2,6 γένεσι Τ᾽ τι ἥντινα Β 15 ἐρέ- 
σθαι ΒΤ: ἔρεσϑαι ὃ τό αἰεὶ ΒΤ 

[ ϑιι ΦΥὦ 

ἘΠ ὍΣ ἢ πὸ ἔστι Β΄. 20 τὴ Τ' 
25 ὠγαϑὲ ΒΤ 29 ἀγαπῶντα 31 δὲ 
ἢ} τε Ἱ 

8, 1 τις ΒΤ | ἢ ΒΤ τεϑνάναι ΒΤ: 
τεϑγνᾶναι τ 6 δὲ Τ᾽ 8 οὔτε Τ 
ο τοῦτο 14 ἐξέσταί Β τό οὐδὲ 
ΝΠ.) τοῦτο Ὁ ἐστί Β 1 δι ΒΤ 
23 σοι Τ᾽ 27 οἴομαι Β 29 ἔλπι- 
δας Β 31 ἄξιος Τ 

4, 1 νεωτέρω Β 4 δὲ ΤΙ ἐφῆκε Τ 
Π πολὺ ΒΤ .6ὁ ἤΤ' 7 ἤσϑα 
12 ἄρ᾽ Β, ἀρα ΤΊτινα Τὶ 14 ἐγῶ- 
μαι Β, ἐγῷμαι Τ' 25 φημι. 27 δια- 
δι, 31 ἀδ᾽ Β 327 1 

ὕ,1 ἄρα Β καὶ ἡ Τ| ἐξεῦρες ΒΤ (εἰ 7) 

8 μήτε Τ᾿ τὸ ταῦτά ἐστιν Ἐ 2οπουν 
τί Β, που τε Τὶ 

0,4 ΒΤ ὅτετ' 20 τένας Β 24 ἀλλό 
ΒΊ 2: οὐκ Β, οὐκ Ὁ 29 τοῦ Β 
30 ἀρα ΒΤ 81 τίσει Τ᾽ 35 τότε Τ 

Ι0 ἀρὰ Τ᾽ ΤΙ ὴ8Β 13 ἄρα 
Β ,22τοόσαῦτα Τ᾽ 27 δὲ Τ᾽ .31 γι- 
ψνόμενον Β[ἡΒ 

20 πατρος 8, 8 ὧδε Β τό φής Ὁ: φῇς ΒΤ 24 τις 
Β. 26 ἐρωτήσειεν Ἴ, 564 5υρΓ8 εν 
ΤΆ5.. γϑορθιδ' “δ,  ΠΕΒΗΣ 

9. δι δίσθ αὐ τ. ὡδδ ἢ, δὲ.» 
13 ᾧδε Β 18 ἡ Β 22 ὁμολογή- 
σειεν Β 23 τοῦτο Β 28 ἀλλόΤ| 
τίΒ 3078Β 32 σαὐτὸν Τὸ 33 ἢ 
Β 34 σὲ Β διαγινώσκειν Β 

ΤΟΣ Ε ἘΞ 1 εἶτα τ ΡΟ Ὶ (δὲ 
Το) 177 ΒΒ 20 δὲ. 27 σον ΕΝ 
28 ἄλλήν τινα Σ΄ 32 ἀδικοι Β |ὴἡ 5; 

ΠΡ τ ετ ἀδικὸϊο Β 43δίαΤ τι πότε 
Ἂν ϑέο ἘΜ νος τ δὲν 
17 μήτε Τ|εὑρες ΒΤ [μήτε τοφᾶ- 
γαι Β 20 τοδὲ ΒΙπωςΒΤ 22 παρα 
του Β, παρὰ τοῦ Ὁ, παρά του Τ' 

12..1 οἷοι Β. 4. ἔγωγε δ φῇς ΒΊ. 
11 περίαυτα Β 15 αὐυτοὺς (510) Β 
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ἡ Β,ι Τ᾽ 26 κάν Τ: καὶ ἐάν Β] 
ν ν ς ς΄ 

ο᾽ Β, ἀρ᾽ Τ|τὰ αὐτὰ Β 28 ὡσαῦ- 
τῶς Τ᾽ ἸΟΠΒΊΤ 422 ταῦτα Τ 

ἌΡΡΕΝΘΙΧ. 

τώη Β 8 ἀλλό ΒΤ ο τότε --- τότε 
ΒΤΙ δὲ Τὸ τὸ αἰεὶ ΒΤ 15 τὰ ἐναν- 
τία Τὸ 20 μή Β| φῇς ΒΤ 23 ἄρ᾽ 

18,1 ταὔτατ᾽ 3οὔ Τ 7 περιαυτῶν ΒῚ Β,ἀρ᾽ Τ' Ἐ ΒΤΙτίΤ 26 οἶσϑα 
11 βουληϑείημεν Τ᾽ 13 ἀρ᾽ Β, σοΙη- 
Ῥεπάϊυπμι Τ᾽ τοῦτο Τ' 
18 περιαυτῶν Β (εἴ 31) 20 βου- 
ληϑείημεν ΒΤ 21 ἀρ Β, ἀρατ 
25 αυτοὺς (516) Β 
πώποτε Β 

14, τ ἀποκτιννύναι ΒῚ 4 ἔγωγε Τ 
5 γοῦν Τ 6 ὀδυσσείας Τ ὃ ποιή- 
ματατ 13 μνηστῆρσι Β τ ὁδυσ- 
σεῖ Τὶ τ7 ἀποθανοῦσι Β 20 δάάε6: 
δικαίου Β: δικαίου τε καὶ Τ 
23 οὕτωτ᾽ 25 σφὰς ΒΤ 32 οὔτε 
10 ὴ Β. 

15, 7) ὧδε Β| σε Τὸ 8 ἐστιν Β, ἐστὶ 
Τ το δὲ 21 δὲ Τ᾽ 23 ἐρώτη- 
σις Ὁ ΔΒ. ΦΛῺ ΤΣ ΒΩΡΒ 
29 δὲ Τ' 

16, το οἶμαί Τ΄ [ ἐστιν ΒΤ 17 ξυνή- 
γεγκεν Τὸ 21 ταῦτα Τ διότι ΒΤ 
22. 186. Ὁ. 55. 7:8,,ἡ }7} εὑρν Βῆ 
27 καινὰ Τ᾽ 29 οὐκέτ᾽ Β | τες ΒΤ 

11, 2 συμφέροντα Σ᾽ 3 ἐστιν Β, 
σοΙρΡοηάϊυτ ΤΊ πάντα Τὸ 6 συμ- 
φέροντα Ἴ, 564 Ξυρτα σὺ Τά5. 
οὐκέτ᾽ ΒΤ 8 εἴτε Τ᾽ 9 συμφέροντα 
Τ τὸ ἐγώ σεὲβ ττοῖδα Τὸ τ4 γαϑὲ 
ΒΤ τῷ τοι ΒΤῚ 17 τουαυτοῦ Β 
18 ξυμπόλλους Τ 22 ἀρ ΒΤ, ἀρ᾽ Ὁ 
30 ἔστ Β 32 τέ ΒΤ | τοσοῦτο Τ 
33 ξυνουσίᾳ Τ|) ἀϑρόους Β 34 τὰ 
αὐτὰ Β 

18, 1τ νῦν ΒῚ 3 ξυμφέρει Τ᾽ καὶ γ᾽ 
οὖν Τ || τἀναντία Β το δὲ Τ 
12 ταῦύτα Τὸ 15 καὶ ἐὰν Β, καὶ ἂν 

Τ τό συμφέροντά Τ τ8 οἴ μαι 
Τ, οἴομαι Β 20 φῇς ΒΤ 

19, 1 οἴομαι Β 3 Τ᾽ κ ἄρα ΒΤ 
το δὲ ἐστιν Β]ῆ Β τό ἀρ᾽ Β 19 γε 
Τ 25 ᾧδε Β[ δέξαιο Β 30 δέξαιο Τ 

20, 4 τεϑναναι Β, τεϑνάναι Τ, τεϑ- 
γᾶναι Ἐ 12 ἀρ Β τὸ κατὰ Β 
16 προσείπας Β 20 ᾧδε Β 24 ἀρ 
Β 26 ρα 31 καϑῦσον Β, κα- 
ϑόσονΤἝ 33 ᾧδε Β | πράσσει Β 

ΩἹ, χ,δὲβ 

22, τ οἶδα 2 ἀτεχνῶς (5ϊ1ς) Β 
3 τότε --- τότε ΒΤ | δὲ Τ᾽ γ ἐρω- 

33 οἴομαί Β [[24, - ξυμφερόντων Τ' 

29 ῇ 
17 εἰσι ΤΊ 29,7 ἀρα ΒΤ 15 ἀγνοιαν Τὸ 21 που 

ΒΤ [τινὲς Τ 25 ξῶσε ΒΒ Ὁ. ΡΒ 
20 δὲ Τ᾽ 21:ὴ Ββ. Ὁ σὸν 

7 φῆς ΒΤ 
9 ἀρ᾽ ΒΤ, ἀρ Ὁ 13 βαβαι (ϑ5ὶς) Β 
15 ξυνοικεῖς Ὁ 16 ἀττεῖς ΒΤ 
21 λέγεται Β[γε ΤΊ] τοῦ αὐτομάτου 
Β 4ξύνεστιν Ὁ 2: τινα Τὸ 26 ὃς 
Β 27 τε ΤΊ ἐποίησε Β 30 οἷος 
Β 321τὲῖΤ 

2ῦ,2 τε Τὸ 7 ἡλιϑίω Ὁ τῇ διότι 
ΒΤΙ σὲ ΒΤ τοῦ δ Ὁ 
22 εἶν Τ᾽ 23 ἐπιμέλειαν ΒΤ 
24 σοῦ Β 25 ξυγχωρῶ Τ 30 ἱέναι 
Β͵. δὲ Β' 22 οἷδα ἘΦ του ΒΥ 

20, 8 ἐρέσϑαι 1: ἔρεσϑαι Τ τι κἂν 
Β, κἀν ΤΊ] τρίήρηΒ 137 80,1 
26 οἶσϑα Τ᾽ 30 βασιλεῖς Β 

21,1 ὠγαϑὲ ΒΤ 4 ὑπὸ Β γσὲΒ 
9 μήτε Τ᾽ τι ἱέναι Β 18 σαὐτοῦ 
Τ διδηλονότι Β 22 τί Τ᾽ 25 εν 
Β, σοΥΐ. Ὁ | τοσοῦτο ΒΤ ᾿ 

28, 1 φυντας Β 6 βασιλεῖς ΒΤῚ ἢ Β, 
ἢ Τ 14 βασιλεῖς Τ, 564 Ξυρτα 
νεβυση ἤ 16 αἰεὶ ΒΤ 20 ἀρτο- 
ξέρξηῃ ΒΥ 22 ἡ ΒΤ 26 ὥστε Τ 
28 αυτοῦ (5]15) Β 30 ἑορτάζουσι Β 

29,4 ὑπὸ Β΄ δοκῶσι Τ᾽ 8 εἰσίν Τ' 
9 γένωνται Τ' τὸ φοιτῶσι 13 εἰσὶ 
Β 6 ἐστι Β, ἐστιν Τ΄ το μιηδὲ Β 
Ι ἵνα Τ᾽ 27 ταῦτα Τ΄| ταλλα Β, 
τἄλλα Ὁ, τάλλα Τ᾽ 32 ϑέλξεις Β 

80, τ ἀβρότητα Β καὶ ἀνδρειαν Β 

6 φιλονεικίαν Β, φιλονεικίαν Τ' 
παῖδα Τ] σαὐύτὸ Τ᾽ οτέβΒ, τὴ Τὶ 
τούτο 12 ἔχουσι Τὶ τ3 οὐδὲ ἀρ. 1 
τ4ειλωτικων Β, εἰλωτικωντ τϑῦσα 
Β ζοάτεχνωςΒ 22εἶπετ᾽ 25 εἰσι Τ' 

81, 8 καὶ ἀγαϑοὺς ΒΤ το ὥστετ' 
13 ἐστι ΒΤ] δὲ Τ᾽ τό ἀρτοξέρξη 
ΒΤ 21 εἴκοσι Β 24 ἱέναι 
25 ἀλλὰ φησὶν ΒΤ 426 ἐστιν Β, 
ἐστὲν Τ᾽ 32 βασιλεῖς ΒΤ 

82, Κ αὑτῶν Β 6 εἰσιν Β 12 τίνα 
Τ 18γεὲ7 20 ἐστέ Βὶ 28 »ῶΤ 

89,3 γε Τ᾽ ΒΒ ττἄρατ᾿ τ7ῆμεν 
ΒΤ τ ἅτενες Τὶ 20 καὶ ἀγαϑοί Β 
24 τοῦτο Τ Ὧ6 9 ἘΠῚ δὲ ἀθ. 
σομηροηάϊιη Τὶ 3323 δὲτ ᾿ 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ, 11: 

94,1 ἄρα Β, Ποιῃροηἀϊατη Τὸ 9 τί-[40,1 καὶ ἀγαϑοὶ Β 7 ἱέναι Β 
νάς ποτε Β 1 ὥρα Τὸ τῇ Β] τὸ αὐτῶν Β 12 γάρ ΤΙ έσμεν ΒΤ 
29 ἄρα ΒΗ; 22 γνοίημεν ΒΠῚ 23 αὑτοὺς Β, αὖυ- 

80, 1 οἵον Β, οἷον Τ΄ κυ εἰ "Ἢ 9 δὲ ΤΊ τοὺς (δἸο) Τὸ 24 ἄρα Β 26 ποῖον 
28 οὕτω Τ' 30 εἰ ΒΙ μὲ Τ ΒΩ τ. ὑ2ἢ ο Φὰ ὯΝ 

86, 8 ἀρ᾽ Β, ἀρ ΤΙ: ἡ Β τοτίώνα] 29 παράδειγμα Τ Ι ἴδε ΒΤ 
Ἔ 18 πήχεος ΒΤ 25 περί του ΤΊ ΛΔ, Ι ἄρ’ Βι ἀρὰ Τ 5 ὁρῶμεν ΒΤ | 
26 ἄρα Τὸ 29 εἰκὸς ΒΤ 30 ἐστι αὑτούς Φ 17 τοῦτο Τ αὑτοῦ 
ἯΝΣΣ Β, αὐτοῦ 20 γε Τ' 21 ὅμοιον 

81, το ἄρα Ὁ 18 ἄρα ΤΊ ἐν Β[ ἐστι» ) ΒΤ 24 ἄρα Τ 25 αυτῷ (51) Β 
Β 23 αυτῶν (51) Β 323δὲτ᾽ 26 ἐγγινομένη Β ̓  ἔστι Β΄ 29 ἄρ᾽ 

88,1 τοῦτο Τὶ 4 ΒΙτεΤ' ὃ πράτ-[ Β,ἀρα Τὸ 30 αὑτῇ (510) Β[ μάλιστα 
ζωῦ  1ὲ}5 τίνα Τὶ τὸ τότε Τ τ 31 αὐτῆς (Ξ5ἰο) Β 32 ὅμοιον ΒΤ 
17 τότε ΒΤ το οἶδα Τ᾽ 23 δὲ ΤΊ 48,1 ἔστι ΒΤ 4 τοῦτο Τ' τι ἄρ᾽ Β, 
Ιέστιν Β 24 αὐτὸ (51 Ὁ) Β 29 ταῦτ] ἀρ ἼΙ αὑτοὺς ΒΤ 12 αυτῶν ΞΡ Β 
(5:0) Β, ταῦτα Τ' 30 ἐστι Τ' 31 αὐ- 
τῶν Β 32 καὶ ποτ᾿ Β, καὶ πότε Τ' 49, 3 αὐτούς τ 1: Ἐράίτα πετάν 

τοῦ (51) Β 2οαρα Τὸ 25 οὐ Τ Ιάρ᾽ (αηΐα ὅταν) 1 ΒΣ ἄρα Τ 33 τῶν 45,9 
αὑτοῦ Β: τῶν αὐτοῦ Ὑ, 564 5ρι111-[ὅ0, 18 σοι ΒΤ 32 αὑτοὺς (510) Β 
ἴὰ5 ἴῃ ΤᾺ 5. Ὁ1,4 ἢ ἤμην Β 7 ὑμοια ΒΤ 8 αὑτούς Β 

99. τ δῦ» Ἐ΄ 2. ἀρ}, ἄρα Τ 15 ἀρ᾽ Β, ἀρ Τ τ7 τω Β 21 ὡσαῦ- 
5 δακτύλιόν ΒΤ, δακτύλιον Ὀ |] τῶς Τ 32 γε 1 
ἐστιν ΒΊ, ἔστιν Ὁ 6 ἦΒ το ἄρ’ δῶ, 6 ἄρα τό οἶσϑα Τ΄] σε Β 

το ἀρ 13 δὲΤ 14 τί Β τό ἀρ' 26 γάρ Τ ἐστιν ΒΤ 27 δὲ Β 
"Ἢ ἀρ ΤΠ] τι Τ 21 ἄρα Β ΖΦ ἢ 

40,7 σαυτοῦ Τ (εἰ βδερίιι5 510) ἐπε- 
μελῇ Β 13 αὐτῶν Β ἐπιμεληϑ᾽είη- 
μεν ἘΠΕ ΤΙ ἀλλ ὰ Ἔ ̓  αὑτούς Β 09 ἀλκιβιάδης β ἢ περὶ σιροσευχῆς Β, 

20 ποτὲ τις Τ᾽ 26 ἀρ᾽ Β, ἀρ' ΤΊ μαιευτικὸς: [οτΐαϑββα δᾶὰ. ΒΡΟΣΩ ΝΣ 
27 ποτε Β] αὐτοί Β 30 καὶ τίς] ῬΕΙΒΟΠΔΘ ἴῃ ἢΟς ἀἰαῖορο, Θαπ6 
Β [τοῦτο Τὸ 32 ἔδοξε Β πη Β, Ὥραὰς ἴῃ Τ' ἀἰδιρσιηζγ 

41, τ ᾧδ᾽ Β, ὧδε ἘΠ Ι γνοίημεν Β] 1 ἀρὰ Ὁ ἰδ συννοούμενος Τ' 6 συν- 
τῶν 8 Ἐ ταλα 6 δὲτ' ψνοοῖτο Τ ἡ σύννοιαν ΤΊ .7ε ἐμοὶ 
8 ἀλλό ΤΊ τέ Β 13 ἄρα ΠΕ Ἵ ἐστινὶ ΒΒ, γεμοι Τ' 9 ἐνιότε Β τὸ ἔστι δ᾽ Β 
ἘΞ τ᾿ δὲ Ὑλτττὸ ἀρ᾽ ῬΊ οὕτω Τί 11 δὲ τῷ δὲ Β[ ἐν Τ΄ τὸ ὑπάρ- 

33 χρώμενός ἊΝ 34 αἰεὶ ΒΤ ζοῦσε ἐπ 

υπό 5 ἴδ: ἢ Β, Τ᾽ 18 ἄρα ἽΝ 04, ς τοιαῦτα Β ΙΟ εἶναι Τ' 12 ποτε 

25 ἀλλό Τ | αυτῷ (ΞΟ) Β 29 καί Β 13 εἶσι Β' 16 ὑγιαίνοντες Ἔ 

μην ΒΙ] γε 33 ξυναμφότερον Τ αυτοί (5Ξ] 5) Β 22 ἀρ᾽ Β, ἀρ᾽ ΠῚ] 
που τι ἀμφότερον! ὍΈΡ ἘΞ Β] μηδ᾽ ἕτερα Τ' 3: ἐστιν Β 

ὃ 2ὃ ἄρα Β 32 ἐστι τί Β 
τοι 14) ἀλλὰ Τ' τῆς ο δῦ, 2 ἄρα ΤΙ ἐστι Β, σοτηρθμάϊατῃ Τ 
» 17 ὥσπέρ Τ᾽ τ εἰσι 26 ἀλλὰΒ 
μαθίτῃ ἘΣ πτ ΡΒὶ ᾿πξωμθπαὶ 320 ἐμοὶ Ὁ: ἐμου ΒΙ| τῇδε ΘΒ. 22 σοὶ 

44,4 τοῦτο Β ἄρα Τὸ 7 δὲ ἐστιν Β.Ὶ ΒΤ 35 ἄρ᾽ Β, ἀρ Τ΄ 
12 σώματος Β᾽ 15 καϑόσον Β,ῦ0,2 εἰσὶ Τγαϑτάρθι αὗται Ὁ 6 ἄρ᾽ 
καϑόσον Τ 16 καϑύσον ΒΈ Β, ἀρ᾽ Τ᾽ ὃ δνυοΒ, δύο Ὁ, δύω Ἴ 
21 πορρωτέρῳ Β (εἴ 35) 22 ἔχουσι τὸ ἐστι Β 19 φασὶν ΒΤ ᾿ῶ6 τι Β 
τὴ 25 ἐστι Β 28 εἰσι Β 33 εἰσι Β 

40,4 τίς ΒΤ 8 δὲ σοῦ ΒΤ 21 οὐτε] δ, 6 ἐστιν Β 7 ἡ Τ᾽ τι τινες Β| 
ΒΙ ἐγένετο Τ 22 οὐτέ Β [ ἐστινὶ ποτὲ Β]εἰίσιν Β 12ὴ Β 14 ἀρ Β 
Β, ἐστὲν Τ᾽ 26 ἐφῆσϑα Β| προ-] τῇ εἰδῶσιν Ὁ: εἰδωσιν Β 17 ἄρα 
σελϑόνταά Ἢ 27 προσελϑειν ΒΤ 1] Β 17 μιηήδέτερα Τ΄ 20 μιηδ᾽ ἕτερα 
28 διότε ΒΤ 31 δὲΤ' Τ᾽ 26 κακὰ σφίσιν ΒΤ 27 τινες 
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Β 428 τὰ ἐναντία Β 30 ἐρωτή- 
σειε Τ' 

ὅδ, 3 αυϑημερον (510) Β | σοῦ Β 
8 συμβαίη Ὁ ον τι Β τισοὶ Β 
12 οἴομαι Τ τ8 δέχεσθαί Β | αυ- 
τὸν (510) Β] γε Β 24 πρώιξα Β, 
ΠΟΥ. Ὁ 

ὅ9, 6 αυτῶν (515) Β το ασυτῶν (ϑ1ς) 
Β 14 αὐτὸν (510) Β 22 οὕτως Τ 
27 τῷ Β 31: κακὰ σφίσιν Τ 

θ0, τ ἔχουσιν ΒΤ ἐ 6 πῶςΒ 7 ἐσϑλὰ 
ΒΤΙ φησὶ Τὸ 132 σώκρατές Β[ ἐστιν 
Β, ἔστιν Τ΄ τῷ ἔοικε Β τό αὑτοὺς 
Β 19 αυτῷ (5319) Β 20 ὅμοιον 
ΒΤ 

ΘΙ, 1: ἐστε Β, εστι (5ϑ]) Τ΄ 6 διαπε- 
σιράχϑαι ΒΤ, σοΙΥ. ᾿ το οὗτοι Β 
11 πεπράχϑαι ΒΤ, οοττ. ἔ 12 οὔ- 
τως Τ 20 ἔοικέν ΒΤ | ἐστιν ΒΤ 
23 ἅπασι Β 28 ἐστι Β' 29 αυτὸν 
(58:0) Β 3οτέβτ 32 παραστῆναί 
ΒΤ ποτε Β 

62, τ κάκιστον Β] ποτε Β, ποτὲ Ὁ 
Τ᾽ τἀρἘΒ,ἀο Ὑ γοῦβΒ,οῦτ 
οἤ ΒΒ,  τ6 ὡσαὕτως Τ᾽ 20 αυ- 
τὸς (510) Β, σού. ἢ 23 ἔχουσι Τ' 
25 ἡ ἐστιν Β, ἡ ἔστιν Ὁ, ἡ ἐστιν Τ 
καὶ ἐστιν ΒΤ 

68, τ ᾧδε Β |[ ἀρ Β, ἀρ Τ᾽ 3 τοῦτ᾽ 
Β, τοῦτο Τ, τοῦϑ᾽ Ὁ 7 συμβ. Τ 
11 συμβ. Ὁ το οὕτω 22 ἀρ Β, 
ἀρ᾽ ΤΊ τοιοῦτο ΒΤ | συμβουλεύειν 
ΠΤ ΒΤ φο τος ΒῚ.} στενὰ 

ΒΤ] ἀποκτιννυναι Β, ἀπτοκτιν»Ἶ ὑ- 
ψαὶ ἃ ἢ αΥ ΒΥ, 

θ4, 4 φρόνιμον ΒΤ | αὐτὸν (5316) Β 
6 τὰ ἐναντία Β]ὴ Β, ἢ Τ᾽ γ οὕτω 
Β 9 αλλό ΒΤ το καλεις (5310) Β 
Ι εἰδῃ (519) Β 15 ἀνάλογον ΒΤ 
Ι6 ἡ Τ]πῶς Τ τγοὐύκ Β τἄρα 
Τ| 1 2: αὐτὸ Β, αὐτὸ Ὁ 
31 ὁρώης Β 

θῦ, 3 ἵνα ΒΤ κ5ὶ αυτὸν (51) Β 6 δόξη 
Β γάραΒ 19 γεθἘ| τὰ ἐναντία 
Β 22 ὡσαύτως ΤΙ Τ᾽ 23 πῶς 
ΒΤ 25 ἀρ' Β[ἐφῆσϑα Β, ἔφησϑα 
Ὁ φοδὲτ 

66, τ δόξη Β καὶ μῆτε Β | εἴπέορ Τ 
6 εἰδῶσιν ΤΌ: εἴδωσιν Β ττὴ Β 
13 αυτὸ Β[αρ᾽ Β, ἀρ Τὸ 23 ἔοικε Β 

61,2 ἀρ᾽ Β, ἀρ Τ ἡ που ΒΤ 6 τινὸς 
Τ 13 ἐστιν Β[ σύμπασα Τ΄ 18 ὅτι 
Β 19 αὑτῶν (510) Β 22 φησι Τὶ 

ἌΡΡΕΝΘΙΧ, 

25 γίνεται Β 27 δὲ ΤΊ αυτῷ (510) 
Β (οἱ 28) ,29 εἴπέρ Τ᾽ 31ὴ Β 

68,4 μεταβαλλόμενος ΒΤ 6 οὐκἔτι 
ΒΤΙὡσαὕτως Τ 9 τέ ΒΤ το αυτῷ 
(38:0) Β 13 οὐϑὲν Β: οὐδὲν Τ 
14 τι Β τό τίς: Β ἔπειτα Β τὸ ἀρ᾽ 
Β, ἀρ Τ᾽ 27 σφισιν Β | αὑτοῖς 
(51:ς) Β 

69, 1 συμβέβηκεν Τ΄ | αὐτοῖς (5ϊς) Β 
2 ἐστιν Β. 3 ἅττα 4 ἕτερον 
6 συνέβαινεν Τὸ] αἰεὶ ΒΤ τι αὖυ- 
τοῖς (5]) Β τ4ῆ ΤΊ σφισιν αυὅ- 
τοῖς Β | οἱ Ὁ: οἐ Β [|| φάναε Ὁ: 
φᾶναι Β 20 φᾶναι Β | οὐδὲπώ- 
πσοτε ΒΒ 22 ταλλα Β 25 αυτοὺς 
(51:0) Β 26 οὐδὲν Τ᾽ 27 δἥλονοτι 
Β, δηλονότι Τ᾽ 29 φησιναν Β 

10, 1τ σύμπαντα Φ 2 οὐκἔτι ΒΤ 
σπεραιτέρῳ ΒΒ 3 τιναΒ το ὅτε Β 
Ι2 φησὶ Τ 13τρώας Τ τ4 ἔρδειν Τ 
15 κνίσαν Τ τ7 ηδειαν Β 18 οὐδε- 
ϑέλειν Β 21 οὐδὲν Β[ αὐτοῖς (51ς) 
Β 31 ἄνεκαστον Β, (ΠΟΙ, Ὁ 

11,1 ὡς φησὶν ΒΤ 2 παρὰ ἀνϑρώ- 
στοις Β 4 ἀλλοί τινες Β 6 ὅτι ΒΤ 
8 ἀλλή Β 14 σοι ΒΤ ἐστὶν Τ 
17 προσαπολαύσης Β 21 ἐστι ΒΤ Τ 
22 διακεισϑαι Β, διάκεισϑαι Ὁ 
28 φησὶ Τ | ἀϑηναν Β' 30 γινώ- 
σκοι Β 

12,1 τηνικαῦτα Β 4 ἀλλό ΒΤ καὶ μη- 
δὲνΤ 6 ποτὲ Β͵ ἐστιν ΒΤ τόταλλα 
Β, τ᾽ ἄλλα Τ 23 αυτὸν (Ξ]Π)Β 24 φησι 
Β φοοὕτωςΤ᾽ 

18 ἵππαρχος ἢ φιλοκερδής ΒΤ, ϑε- 
κός δαά, υἱ νΙάἀδίαγ Ῥ, ΡεΎβομδϑ 
ἰπίογάμυπμι δα, γθοθηβ Ὁ 
1 ἐστιν Β, ἐστι ΤΌ κκ δοκοῦσι Β 
τὸ ἄξιατ' 12 ἀρ Β, ἀρ Τ τϑὥσπέρ 
ΒΤ ᾿ 

4,  ἀλλό ΒΙ ἡ Β 
τό αυτὸν (510) Β ς; 

τΌ, 17 ἐστι Ὑ 23 ἀλλό ΒΤ 33 ἀρα 
Τ (εἴ 37) 

10, 5 μανικοὺς Τ 9 ἔστε Β 32 αἰεὶ 
ΒΊ, ἀεὶ Ὁ 

τ, 3 ἢ Β|αλλό ΒΤ το οὔ Τ᾽ 22 μέντ᾽ 
ἄν ΒΤ 24 τινε Τ 27 ἀλλά ΒΤ 
31 οἷδε ΤΙ ποιοῦσι Τ΄ 33 αἰεὶ ΒΎ, 
ἀεὶ Ὁ || εἶχε Τ 

18, 2 οὐδέν Β 3 καὶ ἀγαϑός Β 
6 ἄστεος ΒΤ 8 τε Β[ἐξεῦρεν ΒΤ 
12 πολίται ΤΊ|7 τὰ ἄλλα Β, τἄλλα Τ 

ΙΟ ἐστιν ΒΤ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

τγδύω ΒΤ 19 ἄστεος ΒΤ 20 ἔστη- 89, 3 δὲ Τ' 
κεν ΒΤ 24 στειριακῇ 1, 564 Ξιιρῖα 
αἴῶϑ. 26 σεῖτ 

49,1τ8 οἴδα ΒΕ Τὴ πεζεύων Τ᾽ 21 μοι 
Τ (εἰ 23) 33 σοι ΒΤ | κέρδός Β 

80, τ κέρδός τι κι Β 6 ἀρ᾽ Β, ἀρ τ 
γῆ ΒΤ 9 τοδὲ Β 12 τἄλλα ΒΤ 
13ταδὲΒ 23 κέρδός Β 26 οὐκοὺν 
Β 33 μὴδ᾽ ἑτερον Τ' 

81,7 ἐστι Τὸ 13 ὡσαύτως Δ΄ τῷ φῆς 
ΒΤ τό κέρδός ΒΤ | ἐστιν ΒΤ 
25 ἦ Β 3οοὐκ ΒΤ] Β 33 κτή- 
σεται ΤΊ. κτήσεται ΒΤ 

82,6 φὴῆν ΒΤ (εἴ 20) 7, κακόν Β, 
564 ὁ» ἴῃ τῆδουϊα 11 εἴληφε Τ' 
14 εἵληφεν Β] ἢ ΒΤ 18 γ᾽ οὖν Β, 
γοῦν Τὸ 25 αλλόβτίηΒ 2878 
δ ἐστι Τ᾽ 33 κερδάλεον Β, κερ- 
αλεον Τ᾽ 26 ἔοικε Τ' 

89, 13 συμφῇς ΒΤῚ γοὐὺν ΒΤ τό τὰ 
ἀγα τὴ 2: τις ΤΊτῷ Β 

84 ἐρασταὶ ἢ περὶ φιλοσοφίας ΒΊ, 
ἠϑικός τά, αἵ νϊἀδίαγ Ὁ, ἀντε- 
ρασταὶ ἴῃ τηΔΓΡ. Ὁ 
6 γοῦνΒ 8 μάλα Τ᾽ τὸ ὅτι ποτὲ 
Τ ἘΠΡῚῸ 12 καλόν ἐστε Β 
1γὴ ΒΙιούτω Τ᾽ 2ιΙή ΒΤ 22 ἐμ- 
σιπλάμενος Β 

8ῦ, 8 ἦ Β 12 ἀεὶ Ὁ: αἰεὶ ΒΤ 14 ἀπε-] 
χρίνατο 10 ἵνα ΒΞ. 22. τὲ Τ 
23 εἰδείῃ ΤΊ τίς Β[ ἐστιν Β, ἐστίν Τ' 
24 ἄρα Β: ἀρα ΤΌ | ἣν Β | ὅτι Β, 
564 50ρῖα τὸ τ85. ] ἐστιν ΒΤ, 
ἐστι Ὁ 25 ἐστιν Β, σοτηραπάϊυτῃ Τ 
2. αἰεὶ Β: ἀεὶ Τ 28 οὕτως Ὦ: 
ουτω Β ἀεὶ Ὁ: αἰεὶ ΒΤ [ὃν ΤΊ γε Β 
ΤΡ ΒΞ τὸ κα ΤΊ 521 ἔδοξε Β, 
ἔδοξέν Τ΄] τὸ ΒΤ 

86, 2 ἡγῆ Β, 564 ἢ εχ οπηθῃηᾶ. 3 ἢ 
, ΒΒ: ΒΤ ἧνΒ (εξ 15) 4 τ ΤΙ Τ 
6ἢ Τ᾽ 12 καὶ ἐγὼ 13 ἡγεῖ Β: 
ἡγῇ Ὀ]τοῦΒ 2οὴ Β 25 ἄνδρά Β 
28 ἠρυϑρίασε Β | ξυγχωρεῖς Τ' 

ΕΠ 5 ἢ δ: ΒΒ, 7 3 νὠϊν ΒΤ 
ἡ ἐστι Β | φιλονεικεῖν ΒΤ 12 τὰ 
ἀλλα Β, τἄλλα Τ᾽ τ4 δὲ Τ᾽ τό ἐστι 
Β 21: τιναϊ᾽ 25 τοὐντεῦϑεν Τ 

88, 9 τίξ Β 13 ἀρ᾽ ΤΊ οὕτως Β 
18 συνεχώρει Ἔ 29 ἠμφιγνόουν Β, 
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12 ἔστιν Β: ἔστι. ΤΌ 
2ο ἀρ Τὸ 22: ἡγεῖ Β: ἡχῆ Ὁ] ἢ Ὁ: 
ἡ αἱ νἀφξίαΙ Β 27 ἥν Β, ἣν Ὁ 
28 τίς Β 29 ὑγείαν ΒΤ 31 Ὁ: 
7 Β ῆ . 

90,5 ἢ: ἡΒ 6 ταλλαΒ, τ᾽ ἄλλα Ὁ, 
ταλλα Τὸ 8 τις Ὁ: τίς Β 13 ἐρέ- 
σϑαι ἴ: ἐρεσϑαι ΤΊ) ροῦ τ: ἔρου Τ' 
14 ὠδί Β το ἀεὶ Ὁ: αἰεὶ ΒΤ 2Ο Β 
21 ἔοικε Β 27 ἀλλὰ ΤΊ ἀλλό ΒΤ 

91,,2, ᾧδεὲβ 8 8Β οἤπερτΤ' τὸ τίς 
Β τᾳ πάνυ γεΒ τιοῇ Ὁ 207ὴ8Β 
Ιοὐκ Β 2ιγιγνώσκουσιν Β: γιγνώ- 
σκουσι ΤΌ 25 ποῖος ΒΤ 26 ἐστιν 
ΕΒ; ἔστ Ὁ 27 ἔστιν Ὁ9 

92, 1τἀνϑρωπος Τ᾽ 4 ἐστιν Β, ἐστι Ὁ 
6 τοῦτο Β 8 ἔοικε Β τ4 διδωσιν 
Β, διδῶσιν Ὁ τῷ ἐστιν Β, ἐστίν Τ, 
ἐστε Ὁ τῷ ξυνεδόκει Τ᾽ τϑαάρα Β 
19 τέχναΐί εἰσιν ΒΒ 25 ἐστὶν ΒΒ, 
σοΙρομαϊη Τὸ 28 τὶ Β, τί Τ' 

98, 2 ἀλλός ΒΤ (εἰ 4) 6 αὐτῶν (ϑ1ς) 
ΒΒ. τυῖτο Β . τε 8}: 

94. ϑεάγης ἢ περὶ σωφροσύνης Β, ἴῃ 
τηδύρ. φιλοσοφίας Ὁ, μαιευτικός 
Δα 4. αἱ νΙἀείυγ Ὁ, ϑεάγης ἢ περὶ 
σοφίας Τ; ῬΕΙΒΟΠΔ5 ΟΥ.ΒΊ,, δα Ὁ 
2 τίς ΒΞ. 3 ἕνεκεν Β 7 ἐκποδῶν 
ΒΤ 8 εἰ Β, εἴ Τ[σοι ΒΊ 1τ8 τᾶλλα 
Β, τὰ ἀλλα Τ᾿ 20 γέγονε“ Β [αἰεὶ Τ' 

θῦ,τ ὡς ΒΤ φησὶ Β, φησι Τ' 2 τινες Β 
Ιο οὐκἔτι ΒΤ 13 τῷ ΒΤ 21 γάρ 
ἐστι ΒΤ 25 αλλό τι ΒΤ 26 γε- 
λοῖοι Β: γέλοιοι Ὁ 34 εἶτ᾽ Ὁ: εἴτ᾽ 
ΒΡ 35 τοῦ Β Ἢ 

0...) ἔστιν ΒΗ 1 μοῦ» ΒΒ τον 
ο φῇς ΒΥ τ4ἢ": ἦΒ 26 οἶδεν 

: οἶδε Ὁ 
97,1 ὧν Β, ὧν Ὁ 2 μέμφει Β: μέμφη 

Ὦ. ἡ εἴτ᾽ Τ᾽ 12 ἀνώνυμος ΤΊ Ὁ: 
Ἐπ ἢ 55. ἘΣ τ ἔστ» Τ 
20. ἐστιν» "ΒΒ. ἡ Β: ἢ ΒΒ 2: τὴ ῖ 
3. αὐτῇ Ὁ ΘΟ ΡΒ 522 τινὸς 1 
27 ἐστιν Β 

98,4 οὐΒ 12 ἐγώ σοι Τὸ τἄρα Τ 
20 ἀλοώντων Ἢ 33 ἄρατὶ 35 ἢ 
Ῥ:ὴ8Β 

99, τι ἡγεῖ Β: ἥγη Ὁ 20 τούσδε Β, 
τοῦσδε Τ᾽ δῳφῆς ΒΤ 29 ἔοικε Τ' 
232 αἰσχύνει Β: αἰσχύνη Ὁ 

564 ἐ 6χ Ἔεθηά,. 30 ἄρα Β, ἀραΤ 100, 3 τενὸς Β, σοὐτ. Ὁ 7 ὠὦγαϑέ ΒΤ 
321 εἰσιν Β 
Ῥώαζο νοΐ, Κ7 1 

Ιοτί ΒΤ τι που ΒΊ [φησὶν ΒΤ 
8 
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14 συνουσία Β (εἰ τό εἴ 26 εἴ 31)} 
ἰΙφῆς ΒΤ τ7τιΤ|ρ᾽ Β τ αἀλλό ό 
1 Σ γεανρ τ νιν χα ἃ (εϊ 27) 

101, 6 ἐστιν Β γῆ: ΒΤ Ι ἀισμια, 
ΒΞ ΘΗ Ἐκ εἴηθηά. 15 φῇς ΒΤ 
(6 24): τὸ αλλό ΒΤ -72 ἦΒ: ῃ) 
ΤΡ | τίνας Β 

102, τ εἰσίν ΒΤ: εἰσέ γρ. 1 6 ἐστίν 
Β, ἐστί Τ᾽ τ ἑλληνίσι Τ τὰ πό- 
λεσι ΤΊ): ἢ Β 15 τισιν Β: τισὶν 
Τ, τεσ Ὁ 17 οὗς Β σὲ Β| φασὶν Β, 
φασὶ Τ᾽ 20 αἴσϑεσθαι Τ᾽ 27 ζῳ- 
γράφος Τ 28 μέμφοιτό ΒΤ | σοι 
ΒΤ 30 ζῳγράφους Τ 

108, 3 ὅτι ΒῚ - ὃς σοὺ Β 8τῷ Β᾽ 
15 ἕρμαιον Τ 23 μὴηκἔτι Β 27 ἕτοι- 
μός ῬῈ 51 δημοδόκε Β 

104, 4 σεαυτὸν Τ 6 ἥρξας Τ 14 ἕν 
λοΐ Β, Ξε Ξιιρτα οὐ ἴὰ5. τό ἔξεστιν 

ΆΑΡΡΕΝΌΙΧ, 

Β: ἔξεστε Τ᾽ 23 ἀεὶ Β, ἀεί Ὁ, αἰεὶ Τ' 
25 τινος Τ 30 ἕτοιμιον ΒΤ 

10, 6 ὠγαϑὲ ΒΤ | ἀλλὰ σὲ Β | ἐστὲν 

ΒΤ γ ϑεία' Τ᾽ 9 ἀεί Ὁ: αἰεί ΒΤ 
το τὲς Β, τίς τοῦτος ποτὲ Τ 
Ι ἐτύγχανε Β, σοττ. Ὁ 

106,9 ποῖ Β 12 ἑέναε Τ᾽ τό οὐκέτι 
Β 23 ἐστιν Β, ἐστὶν Τ᾽ 24 ἀρά Β 
[τ ΒΤ 28 5: ἢ Β| τούτω Τ 

101) 2 ξωνούδδεα Β, 5ο ξ Ἐχ 
εἰπβηά. 5 ὠφελίαν Β: ὠφέλειαν 
Τ 9 ἐπεδεδώκει ΒΤ 14 ἐγεγόνει 
ΒΤ τς τἄλλα ΒΤ 17 ὥστι ΒΤ 
18 πρίν σοι ΒΊ᾽ 26 ἣν Β, “5ε4 5ι- 
ῥτὰ νεύβιτη τα5. 27 ἢ 8:7 Β 28 ἢ 
Β, Ξε βυρζα νεΎβυ Π Τὰ5. 29 ἣν 
Β᾽ [2 Β, οοὐτ. Β 30 τιῦὲ Β, τερὲ Ὁ 

108, 6 ΣΒ Ι ἐξεροίηκε ΒΒ τι εἰσι Τ' 
12 ὀῳελδο να τὴ 

ἕ 



ΠΕ ΝΑ ἩΤ ΟΦ ΟΚΕΊΙΘΈΕΈΝΙΑ: 

Ρ- 3»10 ἰερε Ἕλλησι ρῖο Ἤλλησι 
Ῥ. 14, 20 δαποί. δάάδ: δικαίου καὶ Β: δικαίου τε καὶ Τ' 
Ῥ- 24, 24 δἀηοί. Ιερε ,»δάμωνι Βι““ ρῖο, ,δάμωνε Β “ 
Ῥ. 31, 12 ἱᾶρε ὑός ΡτῸ υἱός 
Ῥ- 38, 33 δαποί. δἀθ, τῶν αὐτοῦ Β: τῶν αὐτοῦ Τ, 564 5ρ:Γ1{π|5 ἴῃ Τα5.““ 

Ῥ- 38, 33 δαἀποί. δά ἀε Ἰεασρε,, καὶ αὐτοῦ Β, ϑίοραξιι: καὶ ἑαυτοῦ Τ“ 
Ῥ- 47; 27 ἰΙεσεὲ προσελϑεῖν Ῥήο προσελθεῖν 
Ῥ. 62, 11 ἰεσα ἀεὲ ῥῖῸ αἰεὲ 
Ῥ- 81, 33 δαῃοί. δάάδ: κτήσεται Τ; κτήσηται Β 

Ρ. 88, 30 Ιερε ἄρα ῥτο ἄρ᾽ 
Ῥ. 90, 7 Ιερε πάντα Ῥῖο πάνϑ᾽ 

Ιῃ ΞΌΡΓαπηα οἵα ραρΊ παγῇ 5 Πρ] γυτη ἰγροίμεία ρου θύδτῃ δά] 1 
Πλάτωνος. 

8: 
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ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

ΟΡΝΑ 

ΟΔΕ ΒΕΒΌΝΤΟΠ, ΟΜΝΤΑ. 

ΑΓ ΟΟΡΙΟΕΒΚ ΕΝΌΟ ΟΟΙΠΑΤΟΒ 

ἘΘΙΘΙῚΤ 

ΜΑΒΤΙΝΌΒ ΒΟΗΑΝΖ. 

ΟΠ. ΥἹ. ΒΑΒΟΙΟΌΙΙΙΒ ΡΟΒΤΕΒΙΟΒ. 

ΟΗΔΈΕΜΙΌΕΝ, ΠΑΟΉΕΝ, ΤΎΒΙΒ. 

ἘΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒΙΌΙ ΤΑ ΠΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΙΡΒΙΑΕ ΜΌΟΟΟΊΧΧΧΠΗΙ. 





ΕΠ ΟΝΥΡΒ 

ΟΗΑΆΜΙΘΙΝ, ΠΑΘΗ ΙΝ, 

ΠΥΒΤΝ. 

ἘΡΙΌΙΤ 

ΜΑΒΤΙΝΤΌΟ ΒΟΗΑΝΖ. 

ΠῈΧ ΟΡΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒΡΙ ΤΑΥΘΗΝΙΤΖ. 

ΠΙΡΒΙΑΕ ΜΡΟΟΟΘΟΘΏΧΧΧΗ͂Ι. 



ἂν 4 τυ ΔΌΣ 



ΟΌΙΠΕΙΜΟ ἨΑΚΤΕΙῚ, 
Ε. ΡΕΟΒΈΒΞΒΘΟΒΙ ΨΙΝΘΟΒΟΝΕΝΘΒΙ 

ἘΕΤΟΘΙ: 
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ΝΘΤΑΚΌΝΜΙΝΌΤΩΧΣ, 

Β (Βεκικοεῖ 90) ΟΙαγκίαπαβ σῖνα ΟΧΟῃΙΘη515 σῖνα Βοαϊβίδηιβ, 46 480 
οἷ. ΠΡταπη τθιπ, 41 ΠΟΥ ΙΓ Νονδα (οτημηθδηΐδίοηθϑ Ρ]Ἂ- 
ἰοπῖοδα Δ γζῃ. 1871“ Ρ. 1οδ. 

Τ᾽ (Βεκίεοεὶ ἢ) Νεπείαβ Ἀρρεπά. οἷδββ. 4 Ἷοάᾶ. 1, 46 ΟΠΊΠΙ ΠῚ 
ἩΡτοσαπη βθουπᾶδε [δυ,}}186 Τοηΐθιη 6556 ἀδθιηοηβίγαν [ΤῸ Τη60Ὸ 
41 ᾿πϑογιθιίαγ,, εΡ υ ἄδη Ρ]αίοσοοάσδχ ἀθγ Μαγκιβθὶ ΟΊ ΠΕΙΚ ἴῃ 
ψεηεαϊρ ἀρρεπά. οἷα55. 4 ὩΓ. 1 [,61ΡΖ. 1877“΄. 

Ὁ 5ἰσῃϊῆοδί πηδηστη δ]ΐεγαχῃ [1011] Β. 

ι 5ἰσηίϊῆοδί τηϑπυπὶ αἰΐθγαπι ΠἰὈτγ] Τ. 

ΕῸ]14, Ραρὶπα5 ΠὈΥΤῚ ΟἸΑΥΚΊΔ ΠΗ ΠΌΠΊΘΙΙ Ὁ1Π015 1Π0]1151 1 68 ΤΠ ΥΡῚΠ6 
1πα]σδηΐ, ἴῃ 418 αἰαπι ϑίθρῃηδηΐϊδηδα δα! 0015 ραρῖπαβ ἱπαϊσδηΐαγ; ΠΟΤῚ 
Ψεηρδί ο]α δἴᾳφαα ραρίηδα ἴῃ δἰΐθύα τη Υρὶπα Ἰδραηΐαγ. 

Βογιρίαταβ 486 δα τί] οπθι ΒΟΥ] 0661, δα ΓΟΥΠπ8.5 νοσα]ΟΥ Τὴ 
ΡῬουπδηΐ ἴῃ ΔΡΡΕΠπάϊσθπ γοίασανὶ. 50] ἰδιῆθῃ {1186 6556 ν] ἀδραίυγ, 
δαποίδιοηδϑβ Πυπ5 ΡἜΈΠΕΙΙ5 ΘἸΙα τ] 1η Δρραγαίαπη οὐ Ἰσα1 ΓΘ ΟΘΡΙ. 

Ῥγδαβθίεσ ἢοβ ἄϊτιοβ ΥῸ05 41105 ΠΟ. ΠΟΙΏΪΏΔΥΙ Π151 Ῥϑ11015 [Οο15 δῖνα 
ῬτΓορίαυ νϑύδπὶ σοηϊθοί γα δῖνα ΡΥΟΡίαυ 4]18ΠΔ σϑιιβαηγ; ΠΟΐ5 ὮΪ 50]1 
ΠΟαϊςο65 ἃ ΠΊ6 ΒΡ ῸῺΪΙ βαηΐ: 

Ν᾽ (Βεκκοϑὴ 4240) Ναϊϊοδηβ 225, 226 τηδχ] ΠηΔΠῚ ραγίθη ΠΥ] (ἸΔτγ- 
ΚΙ ΔΡΟΡΥΔΡ πη 

ἘἙ (ΒΕΚΚΕΙ ,3) Βαβϑδγοηῖθ ΠΡΘΥΓ δῖνα Νεηδίιβ 184, 46 οσαϊπ5 [οη- 
ἘΡῚ5 οἴ. ΠΡτγαμ τηδιπὶ.,, ΡΙαἰοσοάαχο Ρ. 89. 

(οάϊσοιη ΨΙΠαΟΡΟΠΘη56ΠΊ 5000]. 7 ἴῃ [15 αἀἸδίορῖθ σοηΐα]! ἱρ58 
ΘΏΠΟ 1871. 

Θ.61114 ΠΡγοσιη δου ρίυγ5 ἴῃ ποίϊ5 δαροβὶία ϑἱρῃϊῆςαίΐ ᾿ς ΘΥα πὶ 
ΘΥΆΒ81, 5.6 11ὰ]46 ἰαχίαὶ ᾿ηϑουίαθ σι σηϊποδηΐ δου ηΔΠ1. 



ΥΠΙ ΝΟΤΑΒΌΜ ΙΝΡΌΕΧ. 

Τ1ηφοἷα τεοΐα βοσιρίασγαα ΠΡτῚ δαϊπηςία ΗΠ Π6 ΠῚ νϑῦϑιβ πα ϊσδί. 

(οΡαί σουμηπηθηί 6 πῇ 486 ΠΟΥ ὈΙ[αγ, Ρ]ατοηῖσα" (τη πετηοβ.2 
νΟ]. Ὗ' 1---ἸΟ) 5]ΤΏΡ]1Ο] πη060 ἰδιιάανι!,,, (ΟΡ εῖ “ς ππ11ἃ6 ραρσίπηα δαάϊία, ουπῃ 
(ορέξίυβ 56 ΊρΡΕΥ ἴεγαε ἀείπσαρβ βίηρσιϊοβ ἰἴοσοβ ἱγαοίανεσϊί; 1 51] ΠΟῸἢ 
[δεΐυτη δϑί, ραρίπαιῃ Δα 616]. 

( οηϊδοΐαγαβ Ρ]δη6 18 {1165 5] 6 10 ΟΌΤΙ; να ] τὴ πος Ἰασεηίαϑ τηδ- 
ΤῊ ΠΟΥ ηΐ, 6 ἸΠΟΌΓΤΙΔΘ Π16 δοσιϑαηΐ; ΠΔ1Π σΟηϊΘΟἴΌΓ15 νἸΓΟΓΌ͵ΤΩ γείεῖςςς Ὁ : 

οΟΙΠροπάϊβ τ] τ [ΘΠ ΡΟΥῚ5 ᾿Π5ΠΠΠ5]. 

( οπΙὶθοϊαγαγαπη ΡΠΠΊΟ05 διισίογαβ βαάπι]ο πάσαν]. 

α. ΗἩεδιτηδπηὶ σοπϊθαίαγαμ (οἴ, Ρ. 4; 7) ΕΧ Εἰ ἜΧΘΙΠΊΡΙΑΙ (δηΐδοτι- 
σίδθ δάξεγναΐο Ἔχοεῦρϑί. 



“τῷ 

([0]. 0 γὶ 
Τ' 1328) 

ΧΑΡΜΙΔΗΣ 

ἢ περὶ σωφροσύνης [πειραστικός. 

πιὰ ΠΟΥ ΑἸ ΑΘ ΠΟ ΠΡΌΣ ΘΙΙ Α' 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΚΡΙΤΙΑΣ, ΧΑΡΜΊΔΗΣ. 

Ἧχον μὲν τῇ προτεραίᾳ ἑσπέρας ἐκ Ποτειδαίας ἀπὸ 
τοῦ στρατοπέδου, οἷον δὲ διὰ χρόνου ἀφιγμένος ἅσμενος 
ἤα ἐπὶ τὰς ξυνήϑεις διατριβάς. καὶ δὴ καὶ εἰς τὴν Ταυ- 
ρέου παλαίστραν τὴν καταντιχρὺ τοῦ τῆς βασιλικῆς ἱεροῦ 
εἰσῆλϑον, καὶ αὐτόϑι κατέλαβον πάνυ πολλούς, τοὺς μὲν 
χαὶ ἀγνῶτας ἐμοί, τοὺς δὲ τιλείστους γνωρίμους. χαί μὲ 
ὡς εἶδον εἰσιόντα ἐξ ἀπροσδοχήτου, εὐθὺς πόρρωϑεν 

([. 132) ἠσπάζοντο ἄλλος ἄλλοϑεν᾽ Χαιρεφῶν δέ, ἅτε καὶ μανε- 

ΙΟ 

15 

20 

χὸς ὦν, ἀναπηδήσας ἔχ μέσων ἔϑει πρός μ8, χαΐ μου 
λαβόμενος τῆς χειρός, 9 Σώκρατες, ἦ δ᾽ ὅς, πῶς ἐσώϑης 

ἐκ τῆς μάχης; ὀλίγον δὲ πρὶν ἡμιᾶς ἀπιέναι μάχη ἐγεγό- 
γειν ἐν τῇ Ποτειδαίᾳ, ἣν ἄρτι ἤσαν οἱ τῇδε πεπυσμένοι, 
χαὶ ἐγὼ πρὸς. αὐτὸν ἀποχρινόμενος, Οὑτωσί, ἔφην, ὡς σὺ 
δρᾷς. Καὶ μὴν ἤγγελταί γε δεῦρο, ἔφη, ἢ τε μάχη ττάνυ 
ἰσχυρὰ γεγονέναι χαὶ ἐν αὑτῇ πολλοὺς τῶν γνωρίμων 
τεϑνάναι. Καὶ ἐπιεικῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀληϑῆ ἀτπτήγγελται. 
Παρεγένου μέν, ἢ δ᾽ ὅς, τῇ μάχῃ; Παρεγενόμην. Ζ4εῦρο 
δή, ἔφη, χαϑεζόμενγος ἡ ἡμῖν διήγησαι" οὐ γάρ τί πω πάντα 
σαφῶς πεπύσμεϑα. καὶ ἅμα μὲ χαϑίζει ἄγων σπιαρὰ Κρι- 
τίαν τὸν Καλλαίσχρου. παραχαϑεζόμενος οὖν ἡσπταζόμην 
τόν τὲ Κριτίαν καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ διηγούμην αὐτοῖς τὰ 
ἀπὸ στρατοττέδου, ὃ τέ μέ τις ἀνέροιτο" ἠρώτων δὲ ἄλλος 
ἄλλο. 

1 ἧκον μὲν ὈΐΓῤ: ἥκομεν ΒΤ 4242 ἄσμενος ΗἸγβοΒΙρ: ἀσμένως Β, 
564 δοσδηΐαβ ἴῃ 185., ἀσμένως Τ' 3 ταυρέκου Τ' 4 Θασιλεκῖῆς 
ΤΡ: βασιλης Β, βασιλείας Οὐυ]οῃ5 τίη. Μαιϑ. ΧΗ 307 εἶδον τ: 
ἴδον ΒΤ 14 ἤγγελται Β, 564 1 ἴῃ Γ85. τ αὐτῆι Β, 564 ἡ ἴῃ ΤᾺ 5. 
18 τε Δρορυ. Ε: τοὶ ΒΤ 22 ἀνέροιτο Ἢ 1ῃ τηδΥρ. Ταοθη5 Ὁ: ἂν 
ἔροιτο Β, 5684 5ιρτα οὐ 185.; οἷ. ΤΠαδεί. 2... 

Ῥίαΐο νοΐ, Κλ 2. 1 

(ΟἹ. 1 τὶ 
Β 2828) 

σὲ: ΤΠ]: 
Ῥ.- 109 

Β 
((. 282 Ὁ) 
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Ἐπειδὴ δὲ τῶν τοιούτων ἅδην εἴχομεν, αὖϑις ἐγὼ 
αὐτοὺς ἀνηρώτων τὰ τῇδε, περὶ φιλοσοφίας ὅπως ἔχοι 
τὰ γῦν, σεερέ τε τῶν γέων, εἴ τινὲς ἐν αὑτοῖς διαφέροντες 
ἢ σοφίᾳ ἢ χάλλει ἢ ἀμφοτέροις ἐγγεγονότες εἶεν. χαὶ ὃ 
Κριτίας ἀποβλέψας πρὸς τὴν ϑύραν, ἰδών τινὰς γεανί- 
σχους εἰσιόντας χαὶ λοιδορουμένους ἀλλήλοις καὶ ἄλλον 
ὄχλον ὄπισϑεν ἑπόμενον, Περὶ μὲν τῶν καλῶν, ἔφη, ὦ 
Σώχρατες, αὐτίχα μοι δοχεῖς εἴσεσθαι" οὗτοι γὰρ τυγχά- 
γουσιν οἱ εἰσιόντες πρόδρομοί τὲ χαὶ ἐρασταὶ ὄντες τοῦ 
δοκοῦντος καλλίστου εἶναι τά γε δὴ νῦν" φαίνεται δέ μοι 
χαὶ αὐτὸς ἐγγὺς ἤδη. σπου εἶναι προσιών. Ἔστιν δέ, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, τίς τὲ χαὶ τοῦ; Οἶσϑά που σύ γε, ἔφη, ἀλλ οὔπω 
ἐν ἡλιχίᾳ ἣν πρίν σὲ ἀπιέναι, “Χαρμίδην τὸν τοῦ Γλαύχω- 
γος τοῦ ἡμετέρου ϑείου ὑόν, ἐμὸν δὲ ἀνεψιόν. Οἶδα 
μέντοι γὴ 4ία, ἦν δ᾽ ἐγώ" οὐ γάρ, τί φαῦλος οὐδὲ τότε 
ἣν ἔτι παῖς ὦν, νῦν δ᾽ οἰμαέ : που εὖ μάλα ἂν ἤδη μειρά- 
χίον εἴη. αὐτίχα, ἔφη, εἴσει καὶ ἡλίκος καὶ οἷος γέγονεν. 
χαὶ ἅμα ταῦτ᾽ αὐτοῦ λέγοντος ὃ Χαρμίδης εἰσέρχεται. 

Ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε, οὐδὲν σταϑμητόν᾽ ἀτεχνῶς 
γὰρ λευχὴ στάϑμη εἰμὶ πρὸς τοὺς καλούς" σχεδὸν γάρ τί 
μοι πάντες οἱ ἐν τῇ ἡλιχίᾳ χαλοὶ φαίνονται" ἀτὰρ οὖν 
δὴ χαὶ τότε ἐκεῖνος ἐμοὶ ϑαυμαστὸς ἐφάνη τό τε μέγεϑος 
καὶ τὸ καλλ ος, οἱ δὲ δὴ ἄλλοι πάντες ἐρᾶν ἔμοιγε ἐδόχουν 
αὐτοῦ᾽ οὕτως ἐχτεστλ ἡγμένοι τὲ χαὶ τεϑορυβημένοι ἦσαν, 
ἡνίχ᾽ εἰσήει" πολλοὶ δὲ δὴ ἄλλοι ἐρασταὶ χαὶ ἐν τοῖς: ὄπι- 

σὲ εἵχεοντο. χαὶ τὸ μὲν ἡμέτερον τὸ τῶν ἀνδρῶν ἧττον 
ϑαυμαστὸν ἦν" ἀλλ᾽ ἐγὼ χαὶ τοῖς σαισὶ προσέσχον τὸν 
γοῦν, ὡς οὐδεὶς ἀλλοσ᾽ ἔβλεπεν αὐτῶν, οὐδ᾽ ὅστις σμιχρό- 
τατος ἣν, ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἄγαλμα ἐϑεῶντο αὑτόν. 

Καὶ ὃ “Χαιρεφῶν χαλέσας. με, Τί σοι φαίνεται ὃ νεα- 
γίσχος, ἔφη, ω Σώχρατες; οὐχ εὐπρόσωπος; ηερφυῶς, 

ἣν δ᾽ ἐγώ. Οὗτος μέντοι, ἔφη, εἰ ἐϑέλοι ἀποδῦναι, δόξει 
σοι ἀπρόσωπος εἶναι" οὕτως τὸ εἶδος πάγχαλός ἐστιν. 
Συνέφασαν οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ταὐτὰ ταῦτα τῷ Χαιρεφῶντι" 
χἀγώ, Ἡράχλεις, ἔφην, ὡς ἄμαχον λέγετε τὸν ἄνδρα, εἶ 

τ: ἐπεὶ δὲ τῶν τοιούτων ἄδην εἴχομεν ῬΒοΐ. 5. ν. ἄδην 

4 ἀμφοτέροις ΒΤ: ἀμφότερα ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΙϑ ΠΌΤ 181 8 .οὕτοιΐ 
Η]γβΟμῖρ τ εἰσέρχεται Τ, γρ. Ὁ: ἔρχεται Β 19 σταϑμητόν ΒΤ: 
ἀστάϑμητον Ὁ 428 ἀλλοσ᾽ ἔβλεπεν ἀρορΥ. (ΟἰΒΠΠαπατη 155: ἄλλος 
(αλλως ΒΡ) ἔβλεπεν Β, ἀλλοσέβλεπεν Τ᾽ 32 ἐϑέλοι Β: ἐθέλει Τ᾽ 430 λέ- 
γετε ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: λέγεται ΒΊ, 564 ἴῃ τῆδζρ. νἱῖ!] ποία Β 
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ἔτι αὐτῷ ἕν δὴ μόγον τυγχάνει προσὸν σμικρόν τι. Τί; 
ἔφη ὃ Κριτίας. Εἰ τὴν ψυχήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τυγχάνει, εὖ Ἑ 
πεφυκώς. σρέτεει δέ που, ὦ Κριτία, τοιοῦτον αὐτὸν εἶναι 

τῆς γξ ὑμετέρας ὄντα οἰκίας. .4λλ᾽, ἔφη, σιάνυ χαλὸς 

5 κἀγαϑός ἐστιν χαὶ ταῦτα. Τί οὖν, ἔφην, οὐχ ἀπεδύσαμεν 
αὐτοῦ αὐτὸ τοῦτο χαὶ ἐϑεασάμεϑα πρότερον τοῦ εἴδους; 
πάντως γάρ που τηλιχοῦτος ὧν ἤδη ἐϑέλει διαλέγεσϑαι. 
Καὶ πάνυ 7, ἔφη ὃ Κριτίας, ἐχιεί τοι χαὶ ἔστιν φιλόσο-- 1 
φός τὲ χαί, ὡς δοχεῖ ἄλλοις τὲ χαὶ ἑαυτῷ, ττάγυ στοιητι- 

10 χός. Τοῦτο μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὠ φίλε Κριτία, πόρρωϑεν 
ὑμῖν τὸ χαλὸν ὑπάρχει ἀπὸ τῆς Σόλωνος συγγενείας. 
ἀλλὰ τί οὐχ ἐπέδειξάς μοι τὸν νεανίαν καλέσας δεῦρο; 
οὐδὲ γὰρ δή που εἶ ἐτύγχανεν ἔτι γεώτερος ὦν, αἰσχρὸν 
ἂν ἦν αὐτῷ διαλέγεσϑαι ἡμῖν ἐναντίον γε σοῦ, ἐχειτρόσου 

15 τὸ ἅμα χαὶ ἀνεψιοῦ ὄντος. ᾿1λλὰ χαλῶς, ἔφη, λέγεις, καὶ 
χαλῶμεν αὑτόν. χαὶ ἅμα πρὸς τὸν ἀχόλουϑον, Παῖ, ἔφη, 
κάλει “Χαρμέδην, εἰσεὼν ὅτι βούλομαι αὑτὸν ἰατρῷ συστῆς- Β 
σαι περὶ τῆς ἀσϑενείας ἧς ζιρῴην πρός (ἐξ ἔλεγεν ὅτι 
ἀσϑενοῖ. σρὸς οὖν ἐμὲ ὃ Κριτίας, Βναγχός τοι ἕφη βα- 

20 ρύνεσϑαί τι τὴν κεφαλὴν ἕωϑεν ἀνιστάμενος" ἀλλὰ τί σε 
χωλύει προσττοιήσασϑαι πρὸς αὐτὸν ἐπίστασϑαί τι χε- 
φαλῆς φάρμαχον; Οὐδέν, ἣν δ᾽ ἐγώ" μόνον ἐλϑέτω. .1λλ 
ἥξει, ἔφη. 

Ὅπερ οὖν χαὶ ἐγένετο. ἧκε γάρ, χαὶ ἐποίησε γέλωτα ([. 283) 
25 πολύν᾽ ἕχαστος γὰρ ἡμῶν τῶν χαϑημένων τῆς ἢ φὸν ( 

χλησίον ξώϑει σπουδῇ, ἵνα σπταρ αὐτῷ καϑέζοιτο, ἕως 
τῶν ἐπὶ ἐσχάτῳ καϑημένων. τὸν μὲν ἀνεστήσαμεν, τὸν δὲ 
στλάγιον χατεβάλομεν. ὃ δ᾽ ἐλϑὼν μεταξὺ ἐμοῦ τε χαὶ 
τοῦ Κριτίου ἐχαϑέζετο. ἐνταῦϑα μέντοι, ὦ φίλε, ἐγὼ 

30 ἤδη ἠττόρουν, καί μου ἢ πρόσϑεν ϑρασύτης ἐξεχέχοτετο, 
ἣν εἶχον ἐγὼ ὡς πάνυ ῥᾳδίως αὐτῷ διαλεξόμενος" ἐπειδὴ 
δέ, φράσαντος τοῦ Κριτίου ὅτι ἐγὼ εἴην ὃ τὸ φάρμαχον 
ἐπιστάμενος, ἐνέβλειψέν τέ μοι τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἀμήχανόν Ὁ 

ῷῶϑι 

1 δὴ ΔΡΟΡΥ. Υ'΄: δὲ Β, ογη. Τ᾽ δ8 φιλόσοφός τε καὶ Β: φιλόσο- 
φός γε καὶ Τ 13 δήπου ΝΑΡΘΓ ΤΠΠΘΠΊΟΒ5.2 1342: ἂν που ΒΤ εἰ 
ἐτύγχανεν ἔτι (Ραΐ: ἔτε τυγχάνει Β, εἰ ἐτύγχανε Τ' 16 καλῶμεν 
ΔΡΟΡΥ. τ ΤΟ βἰδη στη 56; Ηεϊπαουί: . καλοῦμεν Β.Ε 23 ἔφη. Τ' 
24 ὅπερ Τ: ὃ Β, οἴ, Τμαδεί. 61, 33 ἧκε Τ: ἥκει Β 26 ἐώϑει 1ῃ. 
[Πθϑϑιγο ὯΝ. Τἰπάοτε: ὧὦϑει ΒΤ] καϑέζοιτο ΒΤ: καϑίζοιτο νοϊαῖϊ( 
1Π ΤΩϑΊΡ. Τ' 28 κατεβάλομεν ΤΙ: κατελάβομεν Β, οἴ. Ἐπ γάρ. 

Ὁ; 24 85 τέτ: δὲ ΒΊ μοὶ Τ' με Β 
1: 
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τι οἷον χαὶ ἀνήγετο ὡς ἐρωτήσων, χαὶ οἱ ἕν τῇ παλαί- 

στρᾳ ἅτεαντες πτεριέρρεον ἡμᾶς χύχλῳ χομιδῇ, τότε δή, 
ὠ γεννάδα, εἶδόν τε τὰ ἐντὸς τοῦ ἱματίου καὶ ἐφλεγόμην 
καὶ οὐχέτ᾽ ἐν ἐμαυτοῦ ἣν χαὶ ἐνόμισα σοφώτατον εἶναι 
τὸν Κυδίαν τὰ ἐρωτιχά, ὃς εἶπτεν ἐπεὶ χαλοῦ λέγων παιδός, 
ἄλλῳ ὑποτιϑέμενος, εὐλαβεῖσθαι μὴ κχατέναντα 
λέοντος γεβρὸν ἐλθόντα 1 μοῖραν αἱρεῖσϑαι 
χρεῶν" αὐτὸς γάρ μοι ἐδόχουν ὑπὸ τοῦ τοιούτου ϑρέμ- 
ματος ἑαλωχέναι. ὅμως δὲ αὐτοῦ ἐρωτήσαντος, εἶ ἐπισταί- 
μὴν τὸ τῆς κεφαλῆς φάρμακον, μόγις πως ἀπεκριγάμην ὅτι 
ἐπισταίμην. Τί οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, ἐστίν; χαὶ ἐγὼ εἶσχτον ὅτι αὐτὸ 
μὲν εἴη φύλλον τι, ἑπῳδὴ δέ τις ἐπὶ τῷ φαρμάχῳ εἴη, ἣν 
εἰ μέν τις ἐπᾷάδοι ἅμα χαὶ χρῷτο αὐτῷ, παντάπασιν ὑγιᾶ 
ποιοῖ τὸ φάρμαχον" ἄνευ δὲ τῆς ἐπῳδῆς οὐδὲν ὄφελος εἴη 
τοῦ φύλλου. καὶ ὅς, πογράψομαι τοίνυν, ἔφη, παρὰ σοῦ 
τὴν ἔπῳδήν. Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐάν μὲ πείϑης ἢ κἂ 
μή; γελάσας οὖν, Ἐάν σε πείϑω, ἔφη, ὦ Σώχρατες. Εἶεν, 

ἣν δ᾽ ἐγώ" χαὶ τοὔνομά μου σὺ ἀχριβοῖς; Εἰ μὴ ἀδικῶ 
γξ, ἔφη" οὐ γάρ τι σοῦ ὀλίγος λόγος ἐστὶν ἐν τοῖς ἡμετέ- 
ροις ἡλιχιώταις, μέμνημαι δὲ ἐ ἔγωγε χαὶ παῖς ὧν Κριτίᾳ 
τῷδε ξυγόντα σε. Καλῶς γε σύ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ποιῶν" μᾶλ-- 
λον γάρ σοι ταρρησιάσομαι περὶ τῆς ἐπῳδῆς, οἵα τυγ- 

Β χάνει οὐσα" ἄρτι δ᾽ ἠπόρουν, τίνι τρόπῳ σοι ἐνδειξαίμην 

τὴν δύναμιν αὐτῆς. ἔστι γάρ, ὦ Χαρμίδη, τοιαύτη οἵα 
μὴ δύνασϑαι τὴν χεφαλὴν μόνον ὑγιᾷ ττοιεῖν, ἀλλ ὥσττερ 

6 Αἴδεη. 5, τῷ ᾳ 415 Τιηάογῇ) ποιεῖ γὰρ (Πλάτων) αὐτὸν (Σωκράτη) 
ἀσυμφώνως ποτὲ μὲν σχοτοδινιῶντα καὶ μεϑυσχόμενον τῷ τοῦ παιδὸς 
ἔρωτι καὶ γινόμενον ἔξεδρον καὶ χκαϑάπερ νεβρὸν ὑποπεπτωχότα λέοντος 

ἀλκῇ, ἅμα δὲ χαταφρονεῖν φησι τῆς ὥρας αὐτοῦ 1 8 ὅμως --- τϑ φύλλου 

Ῥχϊξοίδη. 1τηβὲ. ΧΥΠῚ τοὸ (1 253 ΠοσίΖ) 

3 εἶδον ΜΊΠΑΟΡ. 5ΞΌΡΡΙ. 7: ἴδον ΒΤῚ 4 ἐν ἐμαυτοῦ Τ: ἐπ᾽ ἐκαυ- 
τοῦ ἑ 6 κατέναντα ΤΙ: κατ᾽ ἐναντία Β 7 ἀϑανατώσηι ϑεία μοίρα 
αἱρεῖ] σϑαι κρεῶν Β, μοῖραν αἱρεῖσϑαι κρεῶν κω ϑανατοέσσῃ ϑέᾳ 
μοῖραν αἱρεῖσθαι κρεῶν ϑδῦρρδ, ϑανάτου σ᾽ ῇ δέᾳ μοῖραν αἱρεῖσθαι 
χρεών Ηεττηδπῃ ΡὮΪΟ]. Ν γ38, πὸ μοῖραν αἰτεῖσϑαι κρεῶν ζοδεϑί 
(εὐλαβοῦ, δέ, μὴ κατέναντα λέοντος νεβοὸς ἐλϑὼν ἀϑανάτῳ σ᾽ ἰδέᾳ 
μοῖραν αἱρῆται κρεῶν ΒεΙσκΚ Ροδί. Ἰγτ.1 Ρ. 837, εὐλαβεῦ δὲ μὴ κατέ- 
γαντα λέοντος νεβρὸς ἐλϑὼν μοῖραν αἱρεῖσθαι κρεῶν ΒεΙρκ Ροξδί. 
᾿γτ. 4 ΠΠ 564 ἤδῆς Ἰῃίθγροϊδίομθμι ϑανατώσῃ ἡ ϑέα ξαϊϑ5ε ἀτθίίγα- 
ἴι5, νεβρὸς ἐλϑὼν μοῖρ᾽ ἀναιρεῖσϑαι κρεῶν νεὶ νεβρὸν ἐλϑόντ' ἀδα- 
μάτῳ σϑένει μοῖραν αἱρεῖσϑαι κρεῶν ὋΣ ἨετμλΔ ΠΏ) Ι αὐτὸς Β: καὶ 
αὐτὸς Ὁ 17 πείϑω ἔφη Τ: πείϑω Β 20 ἔγωγε Τ: ἐγώ τε Β 
21 σὺ Β, 568 ὺ δχ 6πΠ16Πά6. [ γε ΕΧ 66 η6. ΔΡΟΞΥ. (ΟΙΒΙ ΙΔ ΠΌΤ 155» 
Ηεϊπάοτε: δὲ ΒΤ, οἴ. ΕΠ γάδτη. 14»1 22 οἷα Τ' (εἴ 24) 
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5» 27 ᾿ ΟΡ -» γ » ΟῚ » 2 , ἴσως δὴ καὶ σὺ ἄχηχοας τῶν ἀγαϑῶν ἰατρῶν, ἐπειδὰν 
τις αὑτοῖς προσέλϑῃ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἀλγῶν, λέγουσί 
σπου, ὅτι οὐχ οἷόν τε αὐτοὺς μόνους ἐπιχειρεῖν τοὺς (( 2848) 
ὀφϑαλμοὺς ἰᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον, ἂν" εἴη ἅμα χαὶ τὴν 
κεφαλὴν ϑεραπεύειν, εἰ μέλλοι χαὶ τὰ τῶν ὀμμάτων εὖ 
ἔχειν" χαὶ αὖ τὸ τὴν κεφαλὴν οἴεσϑαι ἂν ποτε ϑεραττεῦ- 
σαι αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἄνευ ὅλου τοῦ σώματος ττολλὴν 
ἄνοιαν εἶναι. ἐκ δὴ τούτου τοῦ λόγου διαίταις ἐπὶ τᾶν 
τὸ σῶμα τρεπόμενοι μετὰ τοῦ ὅλου τὸ μέρος ἐπιχειροῦ- 
σιν ϑεραπεύειν τὲ χαὶ ἰᾶσϑαι" ἢ οὐκ ἤσϑησαι ὅτι ταῦτα 
οὕτως λέγουσίν τε καὶ ἔχει; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐχοῦν καλῶς 
σοι δοχεῖ λέγεσϑαι καὶ ἀποδέχει τὸν λόγον; Πάντων μά- 
λιστα, ἔφη. 

Κἀγὼ ἀχούσας αὐτοῦ ἐπαινέσαντος ἀνεϑάρρησά τε, 
χαί μοι χατὰ σμικρὸν πάλιν ἢ ϑρασύτης ξυνηγείρετο, χαὶ 
ἀνεζωπυρούμην᾽ χαὶ εἶσπτον Τοιοῦτον τοίνυν ἐστίν, ὠ Χαρ- 
μίδη, χαὶ τὸ ταύτης τῆς ἐπῳδῆς. ἔμαϑον δ᾽ αὐτὴν ἐγὼ 
ἐχεῖ ἐπὶ στρατιᾶς σιαρά τίνος τῶν Θρᾳχῶν τῶν Ζαλμόξι- 
δος ἱ ἰατρῶν, οἱ λέγονται χαὶ ἀπαϑανατίζειν. ἔλεγεν δὲ ὃ 
Θρὰξ οὗτος, ὅτι ταῦτα μὲν [ἰατροὶ] οἱ “λληνες, ἃ γυνδὴ 
ἐγὼ ἔλεγον, καλῶς λέγοιεν: ἀλλὰ Ζάλμοξις, ἔφη, λέγει ὃ 
ἡμέτερος βασιλεύς, ϑεὸς ὦν, ὅτι ὥσττερ ὀφϑαλμοὺς ἄνευ 
χεφαλῆς οὐ δεῖ ἐπιχειρεῖν ἰᾶσθαι οὐδὲ χεφαλὴν ἄνευ 
σώματος, οὕτως οὐδὲ σῶμα ἄνευ ψυχῆς, ἀλλὰ τοῦτο χαὶ 
αἴτιον εἴη τοῦ διαφεύγειν τοὺς παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν 
ἰατροὺς τὰ πολλὰ νοσήματα, ὅτι τὸ ὅλον ἀγνοοῖεν οὐ 
δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι, οὗ μὴ καλῶς ἔχοντος 

ἀδύνατον εἴη τὸ μέρος εὺ ἔχειν. πάντα γὰρ ἔφη ἐχ τῆς 
ψυχῆς ὡρμῆσϑαι καὶ τὰ χαχὰ χαὶ τὰ ἀγαϑὰ τῷ “σώματι 
χαὶ παντὶ τῷ ἀνϑρώπῳ, χαὶ ἐχεῖϑεν ἐσειρρεῖν ὥσπερ ἐχ 
τῆς χεφαλῆς ἐπὶ τὰ ὄμματα" δεῖν οὖν ἐχεῖνο χαὶ πρῶτον 
χαὶ μάλιστα ϑεραπεύειν, εἰ μέλλει χαὶ τὰ τῆς χεφαλῆς 
χαὶ τὰ τοῦ ἄλλου σώματος καλῶς ἔχειν. ϑεραπεύεσϑαι 

τό τοιοῦτον --- 6, 5 πορίζειν ΘίοὈ. ἤογ]ερ. τοι, 23 

4 ἀναγκαῖον ἂν Μαάᾶνὶρ δάνογϑβ. 1 403: ἀναγκαῖον ΒῚ 6 ποτε 
ΤΙ: ποϑὲν Β τὸ ξυνηγείρετο ΤΌ: ξυνεγείρετοΒρ τ στρατιᾶς ἘΣ: 
στρατείας ΒίοΡαθαβ Ι ζαλμόξιδος Β: ζαμόλξιδος ΤΡ 20 ἰατροὶ οἱ 
ἕλληνες ΒΤ, ἰατροὶ ἀε]ενι (ορείς, οἱ Ἕλληνες ἰατροὶ Βίομβαιβ,. οὗ 
ἰατροὶ οἱ Ἕλληνες Ἠεϊπάοτ 21 ξάλμοξις Β: ζάμολξις ΤΌ 26 ἀγνοοῖεν 
ΒΤ: ἀμελοῖεν ϑίορδααβ, γρ. ἴ 32 μέλλει ΒΤ: μέλλοι Ἡεϊημαοτῖ 
33 ἄλλου Β, ϑίοραραβ; ὅλου Τ 
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δὲ τὴν ψυχὴν ἔφη, ὦ μαχάριε, ἐπῳδαῖς τισίν" τὰς δ᾽ 
ξοιρδὺς ταύτας τοὺς λόγους εἶναι τοὺς καλούς" ἔχ δὲ 
τῶν τοιούτων λόγων ἐν ταῖς ψυχαῖς σωφροσύνην ἐγγίγνε- 
σϑαι, ἧς ἐγγενομένης χαὶ 1 παρούσης ῥάδιον ἤδη εἶναι τὴν 
ὑγίειαν χαὶ τῇ κεφαλῇ χαὶ τῷ ἄλλῳ σώματι πορίζειν. 
διδάσχων οὖν με τό τε φάρμαχον χαὶ τὰς ἐπῳδάς, ὅπως, 
ἔφη, τῷ φαρμάχῳ τούτῳ μηδείς σὲ πείσει τὴν αὑτοῦ χε- 
φαλὴν ϑεραπτεύειν, ὃς ἂν μὴ τὴν ψυχὴν πρῶτον παράσχῃ 
τῇ ἐπῳδῇ ὑπὸ σοῦ ϑερατιευϑῆ γαι. χαὶ γὰρ νῦν, ἔφη, 
τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ἁμάρτημα περὶ τοὺς ἀνϑρώπους, ὅτι χω- 
ρὶς ἑχατέρου ἰσωφροσύνης τε χαὶ ὑγιείας) ἰατροί τινὲς 
ἐσιχειροῦσιν εἰναι" χαί μιοι πτάνυ σφόδρα ἐνετέλλετο μήτε 
πλούσιον οὕτω μηδένα εἶναι μή τὲ γενναῖον μήτε καλόν, 
ὃς ἐμὲ πείσει ἄλλως ποιεῖν. ἐγὼ οὖν --- ὀμώμοχα γὰρ 
αὐτῷ, χαί μοι ἀνάγχη πείϑεσϑαι --- πείσομαι οὔν, χαὶ 
σοί, ἐὰν μὲν βούλῃ χατὰ τὰς τοῦ ξένου ἐντολὰς τὴν ψυ- 
χὴν πρῶτον “ταρασχεῖν ἐπᾷσαι ταῖς τοῦ Θρᾳχὸς ἐπῳδαῖς, 
προσοίσω τὸ φάρμακον τῇ χεραλῇ" εἰ δὲ μή, οὐχ ἂν 
ἔχοιμεν ὅ τι ποιοῖμέν σοι, ὠ φίλε “Χαρμίδη. 

ἀχούσας οὖν μου ὃ Κριτίας ταῦτ᾽ εἰπόντος, Ἕρμαζῖον, 
ἔφη, ὠώ Σώκρατες, γεγονὸς ἂν εἴη ἡ τῇ ς κεφαλῆς ἀσϑένεια 
τῷ νεανίσχῳ, εἰ ἀναγχασϑήσεται χαὶ τὴν διάνοιαν διὰ 
τὴν κεφαλὴν βελτίων γενέσϑαι. λέγω μέντοι σοι, ὅτι 
Χαρμίδης τῶν ἡλικιωτῶν οὐ μόνον τῇ ἰδέᾳ δοχεῖ διαφέ- 
ρξιν, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τούτῳ, οὗ σὺ φὴς τὴν ̓ ἐπῳδὴν ἢ ἔχειν" 
φῇς δὲ σωφροσύνης" ἢ γάρ; Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. εὖ 
τοίνυν ἴσϑι, ἔφη, ὅτι πλείστοις δοχεῖ σωφρονέστατος 
εἶναι τῶν γυγί, καὶ τἄλλα πάντα, εἰς ὅσον ἡλικίας ἢ ἥχει, 
οὐδενὸς χείρων ὧν. Καὶ γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, χαὶ δίκαιον, ὦ 
τῆ θαδίς διαφέρειν σὲ τῶν ἄλλων τπηῖν τοῖς τοιούτοις" 
ὺ γὰρ οἶμαι ἄλλον οὐδένα τῶν ἐνθαὸς ῥᾳδίως ἂν ἔχειν 

7 πείσει Δρορτ. Ραυὶβίηαπ 1812, ΗΘ ποτ: πείσῃ ΒΤ, οἷς. Ῥγοίΐαρ. 
55, 2Ζϑ[αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ τι σωφροσύτης τε καὶ ὑγιείας ΟΥῊ. ΔΡΟΡΥ. 
Τιδυγοητδηατῃ 85,6, ἀφανι Ηεδϊπάοτί δα ἀθπά. 359 14 ὀμώμοκα Τ, 
γρ. Ὁ: ὥμοσα Β τό βούλῃ Β, 564 ῃ εχ Θηθῃά, 17 ἐπᾷσαι Ὀ: ἁπά- 
σαις ΒΤ, γο. Ὁ 4424 δοκεῖ ΨΊΠ4οὈ. Ξ.ΡΡ]. 7: ἐδόκει ΒῚ 27 πλεί- 
στοις ΠΣ σωφρονέστατος Μϑαανιρ ἘΠΕῚ Ι.403: πλείστων δοκεῖ 
πολυφφονέστατος Β, πάνυ πολὺ δοκεῖ σωφρονέστατος Τ, πλείστων 

δοκεῖ πολὺ σωφρονέστατος ΨΊΠΑΟΒΡ. 5ῈΡΡ]. 7, πλεῖστον δοκεῖ σωφρο- 

νέστατος ἨΘΥΤΏΔΠΝ 31 ἄλλον ποη νογίϊε ΕἸοΙητ5, να 15 οὐ γὰρ 
ἄλλον οὐδένα Ἰασυηδηι ᾿πα]σατὶ βίδίαϊε (οθαέ 

ΙΟ 

15 

20 

25 

30. 
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ἐπιδεῖξαι, στοῖαι δύο οἰχίαι συνελϑοῦσαι εἰς ταὐτὸν τῶν 
“ϑήνησιν ἐκ τῶν εἰχότων καλλίω ἂν χαὶ ἀμείνω γεννή- 
σξιαν ἢ ἐξ ὧν σὺ γέγονας. ἢ τὲ γὰρ σιατρῴα ὑμῖν οἰχία, 
ἢ Κριτίου τοῦ Φρωπίδου, χαὶ ὑττὸ ᾿“Πναχρέοντος χαὶ ὑτπτὸ 

5 Σόλωνος καὶ ὑπ ἄλλων πολλῶν ττοιητῶν ἐγχδχωμιασμένη 
παραδέδοται ἡμῖν, ὡς διαφέρουσα κάλλει τὲ χαὶ ἀρετῇ 
χαὶ τῇ ἄλλῃ λεγομένῃ εὐδαιμονίᾳ" καὶ αὖ ἢ πρὸς μητρὸς 108 
ὡσαύτως" Πυριλάμπους γὰρ τοῦ σοῦ ϑείου οὐδεὶς τῶν 
ἐν τηττείρῳ λέγεται καλλίων χαὶ μείζων ἀνὴρ δόξαι εἶναι, 

το ὅσάχις ἐχεῖνος ἢ παρὰ μέγαν βασιλέα ἢ παρὰ ἄλλον τινὰ 
[τῶν ἐν τήπείρῳ] πρεσβεύων ἀφίχετο, σύμστασα δὲ αὑτὴ (ἢ. 285) 
ἢ οἰχία οὐδὲν τῆς ἑτέρας ὑποδεεστέρα. ὃ ἐχ δὴ τοιούτων 
γεγονότα εἶχός σὲ εἷς πάντα πρῶτον εἶναι. τὰ μὲν οὖν 
δρώμενα τῆς ἰδέας, ὦ φίλε παῖ Γλαύκωνος, δοκεῖς μοι Β 

15 οὐδένα τῶν πρὸ σοῦ ἂν οὐδενὶ ὑποβεβηκέναι" εἰ δὲ δὴ 
χαὶ πρὸς σωφροσύνην χαὶ πρὸς τἄλλα κατὰ τὸν τοῦδε 
λόγον ἱ ἱκανῶς σέφυχας, μακάριόν σε, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε 
“Χαρμίδη, ῇ μήτηρ ἔτιχτεν. ἔχει δ᾽ οὖν οὕτως. εἰ μέν σοι 
ἤδη τιάρεστιν, ὡς λέγει Κριτίας ὅδε, σωφροσύνη χαὶ εἶ 

20 σώφρων ἱχανῶς, οὐδὲν ἔτει σοι δεῖ οὔτε τῶν Ζαλμόξιδος 

οὔτε τῶν ᾿1βάριδος τοῦ Ὑπερβορέου ἐπῳδῶν, ἀλλ᾽ αὐτό 
σοι ἂν ἤδη δοτέον εἴη τὸ τῆς κεραλῆς φάρμαχον᾽ εἰ τοῦ Ὁ 
ἔτι τούτων ἐπιδεὴς ξέναι δοχεῖς, ἐπᾳστέον πρὸ τῆς τοῦ 
φαρμάχου δόσεως. αὑτὸς οὖν μοι εἰπέ, πότερον ὁμιολο- 

ΕΓ τ} γεῖς τῷδε χαὶ φὴς ἱχανῶς ἤδη σωφροσύνης μιδτέχειν ἢ 
ἐνδεὴς εἶναι; νερυϑριάσας οὐν ὃ Χαρμίδης πρῶτον μὲν 

ἔτι χαλλίων ἐφάνη" χαὶ γὰρ τὸ αἰσχυντηλὸν αὐτοῦ τῇ 

1 ποῖαι δύο οἰκίαι συνελϑιοῦσαι ΑἸάϊηα: ποῖαι δυοῖν οἰκίαι καὶ 
- ᾿ - - -- Ὁ Ὡς - , - 

γὺν ἐλθοῦσαι ΒΒ, ποῖαι δυοῖν οἰκίαι συνελϑοῦσαι Τ, ποίαιν δυοῖν 
2 ΄ Ἷε , ) , , 

οἰκίαιν συνελϑούσαιν ἩΘΥΠΊΔΠΏ 2 καλλίω --- ἀμείνω Τ: καλλίων 
-- ἀμείνων 5: ΗἩφτηδΔηη | γεννήσειαν { γενήσεται Β, ΗδΙΔΠη 
3 οἰκία Τ, γρ. Ἔ: οὐσία Β 8 τοῦ σοῦ ϑείου οὐδεὶς τῶν --- λέγεται 
ΔΡΟΡΥ. (οἸ5] 1 Πἰαπι 155: τοῦδε λέγουσιν οὐδὲ τὴν --- λέγεται Β, 

τοῦδε σοῦ δὲ ϑείου οὐδεὶς τῶν --- λέγεται Τ΄ 9 καλλίω" τ δόξαι Τ: 
δόξα Β ΤΟ ὁσάκις Τ: ὁσάκις τε Β 11 τῶν ἐν» τηπείρῳ ἀ6]ον] 
Αϑί τ5 τῶν πρὸ σοῦ ἐν οὐδενὶ ὑποβεβηκέναι Μαάνὶς δάνοιβ. 
403: τῶν πρὸ σοῦ ἐν οὐδενὶ ὑπερβεβληκέναι Β, τῶν προγόνων κα- 
ταισχύνειν Τ᾽ τό καὶ πρὸς σωφροσύνην καὶ πρὸς Τ: καὶ πόρρωϑεν 
σωφροσύνην καὶ 6: καὶ σιρὸς “σωφροσύνην καὶ Ἡουτλδηη Πἀσὶ πέφυ- 

κας ΤΊ: πεφυκυίας Ἔδει 19 ὡς Β: ὁ ΤΊ λέγει Τ: λέγοι Β 20 δεῖ 
(ορεῖ: ἔδει ΒΤ, προσδεῖ Βδάμβδτγη Ευΐηγά. ΧΧΗ Ϊ ζαλμόξιδος Β: 
ξαμόλξιδος Τ 21 αὐτοσοι Τ: αὐτὸς οἴουΒ 423 ἐπαιστέον Β, 564 
αε ἴῃ τὰ5. 25 σωφροσύνης Τ: καὶ σωφροσύνης Β ; 
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ἡλικίᾳ ἔπρεψεν" ἔπειτα χαὶ οὐχ ἀγεννῶς ἀπεχρίνατο" 
εἶπεν γὰρ ὅτι οὗ ὁάδιον εἴη ἐν τῷ παρόντι οὐϑ' δμολο- 

Ὁ γεῖν οὔτε ἐξάρνῳ εἶναι τὰ ἐρωτώμενα. ἐὰν μὲν γάρ, ἡ δ᾽ 
ὕς, μὴ φῶ εἶναι σώφρων, ἅμα μὲν ἄτοπον αὐτὸν χαϑ' 
ἑαυτοῦ τοιαῦτα λέγειν, ἅμα δὲ καὶ Κριτίαν τόνδε ψευδῆ 5 
ἐπιδείξω χαὶ ἄλλους πολλούς, οἷς δοχῶ εἶναι σώφρων, 
ὡς ὃ τούτου λόγος" ἐὰν δ᾽ αὖ φῶ καὶ ἐμαυτὸν ἐπαινῶ, 
ἴσως ἐπαχϑὲς φανεῖται" ὥστε οὐχ ἔχω ὅ τί σοι ἀποχρέ- 
γωμαι. Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι μοι εἰχότα φαίνει λέγειν, ὦ 
“Χαρμίδη. χαί μοι δοχεῖ, ἣν δ᾽ ἐγώ, χοινῇ ἂν εἶναι σχε-- τὸ 
σιτέον, εἴτε χέχτησαι, εἴτε μὴ ὃ πυνϑάνομαι, ἵνα μήτε σὺ 

Ε ἀναγκάζῃ λέ ἰέγειν ἃ μὴ βούλει, μήτ᾽ αὖ ἐγὼ ἀσχέπτως ἐπὶ 
τὴν ἰατρικὴν τρέπωμαι. εἰ οὖν σοι φίλον, ἐϑέλω σχοττεῖν 
μετὰ σοῦ" εἰ δὲ μή, ἐᾶν. ᾿4λλὰ πάντων μάλιστα, ἔφη, 
φίλον" ὥστε τούτου γε ἕνεχα, ὅπτῃ αὐτὸς οἴει βέλτιον ν᾽ τῷ 
σχέψασϑαι, ταύτῃ σχόπει. 

Τῇῆδε τοίνυν, ἔφην ἐγώ, δοχεῖ μοι βελτίστη εἶναι ἡ 
σχέψις περὶ αὐτοῦ. δῆλον γὰρ ὅτι, εἴ σοι ττάρεστιν σω- 

169 φροσύνη, ἔχεις τι περὶ αὐτῆς δοξάζειν. ἀνάγχη γάρ που 
ἐνοῦσαν αὐτήν, εἴπερ ἔνεστιν, αἴσϑησίν τινα παρέχειν, ἐξ 20 
ἧς δόξα ἂν τίς σοι περὶ αὐτῆς εἴη, ὅ τί ἐστιν καὶ δττοῖόν 

((.285Ὁ) τε ἡ σωφροσύνη ἢ οὐχ οἴει; Ἔγωγε, ἔφη, οἶμαι. Οὐχοῦν 
τοῦτό 7ε, ἔφην, ὃ οἴει, ἐπειδήστερ ἑλληνίζειν ἐπίστασαι, 
χἂν εἴττοις δήττου αὐτὸ ὃ τέ σοι φαίνεται; Ἴσως, ἔφη. 
Ἵνα τοίνυν τοπτάσωμεν εἴτε σοι ἔνεστιν εἴτε μή, εἶπέ, ἣν 25 
δ᾽ ἐγώ, τί φῇς εἶναι σωφροσύνην κατὰ τὴν σὴν δόξαν. 

Β Καὶ ὃς τὸ μὲν πρῶτον ὦκχνει τὲ καὶ οὐ πάνυ ἤϑελεν ἄπο- 
χρίνασϑαι" ἔπειτα μέντοι εἶπεν ὅτι οἵ δοχοῖ σωφροσύνη 
εἶναι τὸ χοσμίως ττάντα πράττειν χαὶ ἡσυχῇ, ἔν τε ταῖς 
ὁδοῖς βαδίζειν χαὶ διαλέγεσθαι, χαὶ τὰ ἄλλα πάντα 30 
ὡσαύτως ποιεῖν" καί μοι δοχεῖ, ἔφη, συλλήβδην ἡσυχιό- 
της τις εἶναι ὃ ἐρωτᾷς. 

“Τρ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, εὖ λέγεις; φασί γέ τοι, ὦ Χαρ- 

1 ἔπρεψεν Β, 564 στρ ἴῃ ἴ85. 2 οὐ ῥάδιον Τ: ἄλογον Β 8 σοι 
Β, 564 εχ ἐπιοπά. 10 ἂν εἶναι ΘΙ Πἰτι5 Ππηΐβο. οὔ δοτν. ΤΠ» 323 .8- 
εἴη ἂν εἶναι ΒΊ, ἂν εἴη ΔΡΟΡΥ. Μδγοϊδητη .189;) εἴη ἂν ϑίερμδηιβ 
12 αὖ Τ: αὖτ’ Β᾽ 14 Ελές πάντων ΤΙ ἀλλ ἁπάντων Β τῷ βέλτιον 
ἂν (ορεί: βελτίω ΒΤ, βέλτιον Ἠεϊμάοτί (σκέψεσθαι Ξίθρμδηιβ) 
17 τῆδε ἴ: τί δὲ Τὶ, τί δαὶ (αἸΐεσγα πηδηὰ) ἔ 19 αὐτῆς Βί: αὐτὴν Τ' 
28 οἵ Β, 564 ε ἴῃ ζἴά5.,) οὺν ἴῃ ταχέα ΨΊΠαΟΡ. 5ΌΡΡΙ. ] δοκοῖ Β: δοκεῖ 
ΤΟ 33 φασί γέτοι ΤΊ φασὶν Β 
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μίδη, τοὺς ἡσυχίους σώφρονας εἶναι" ἴδωμεν. δὴ εἴ τι λέ- 
γουσιν. εἰχτὲ γάρ μοι, οὗ τῶν χαλῶν μέντοι ῇ σωφροσύνη ς 
ἐστίν; Πάνυ 78, ἔφη. Πότερον οὖν κάλλιόν ἐστιν ἐν 7φραμ- 
ματιστοῦ τὰ ὅμοῖα γράμματα γράφειν ταχὺ ἢ ἡσυχῆ; 

5 Ταχύ. Τί δ᾽ ἀναγιγνώσχειν; ταχέως ἢ βραδέως; Ταχέως. 
Καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ κιϑαρίζειν ταχέως χαὶ τὸ παλαίειν 
ὀξέως πολὺ κάλλιον τοῦ ἡσυχῇ τε καὶ βραδέως; Ναί. Τί 
δέ; πουχτεύειν τε χαὶ πιαγχρατιάζειν οὐχ ὡσαύτως; Πάνυ 
γε. Θεῖν δὲ καὶ ἄλλεσϑαι καὶ τὰ τοῦ σώματος αήέαντα 

Ιο ἔργα, οὗ τὰ μὲν ὀξέως χαὶ ταχὺ γιγνόμενα τὰ τοῦ χαλοῦ Ὁ 
ἐστίν, τὰ δὲ μόγις τὲ χαὶ ἡσυχῇ τὰ τοῦ αἰσχροῦ; Φαίνε- 
ται. Φαίνεταί ἄρα ἡμῖν, ἔφην ἐγώ, χατά γε τὸ σῶμα οὐ 
τὸ ἡσύχιον, ἀλλὰ τὸ τάχιστον χαὶ ὀξύτατον χάλλιστον ὅν. 
ἢ γάρ; Πάνυ 78. Ἡ δέ γε σωφροσύνη καλόν τι ἦν; Ναί. 

15 Οὐ τοίνυν χατά γε τὸ σῶμα ἡ ἡσυχιότης ἂν ἀλλ᾽ ἡ ταχυ- 
τὴς σωφρονέστερον οἴη, ἐπειδὴ χαλὸν ἡ σωφροσύνῃ. 
Ἔοικεν, ἔφη. Τί δέ; ἣν. δ᾽ ἐγώ, εὐμαϑέα κάλλιον ἢ δυ- Ἐ 
σμαϑία; Εὐμαϑία. Ἔστιν δέ γ᾽, ἔφην, ἡ μὲν εὐμαϑία 
ταχέως μανϑάνειν; ἡ δὲ δυσμαϑία ἡσυχῇ καὶ βραδέως; 

20 Ναί. Διδάσχειν δὲ ἄλλον οὐ ταχέως κάλλιον χαὶ σφόδρα 
μᾶλλον ἢ ἡσυχῇ τε καὶ βραδέως; Ναί. Τί δέ; ἀναμιμνή- 
σχεσϑαι χαὶ μεμνῆσϑαι ἡσυχῇ τε χαὶ βραδέως κάλλιον ἢ 
σφόδρα χαὶ ταχέως; Σφόδρ᾽ : ἔφη, χαὶ ταχέως. Ἢ δ᾽ ἀγχί- 160 
γοια οὐχὶ ὀξύτης τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἡσυχία; 

25 4ληϑῆ. Οὐχοῦν χαὶ τὸ ξυνιέναι τὰ λεγόμενα, καὶ ἐν 
γραμματιστοῦ καὶ κιϑαριστοῦ καὶ ἄλλοϑιε πανταχοῦ, οὐχ (( :868) 
ὡς ἡσυχαίτατα ἀλλ ὡς τἀχιστά ἐστι κάλλιστον; Ναί. 
᾿“λλὰ μὴν ἔν γὲ ταῖς ζητήσεσιν τῆς ψυχῆς καὶ τῷ βου- 
λεύεσϑαι οὐχ ὃ ἡσυχιώτατος, ὡς ἐγὼ οἶμαι, χαὶ μόγις 

1 δὴ ΒΤ: δὲ Ἡεοϊπάοῦ 2 μέντοι ΒΤ: μέν τε ΒΕΙΚΚΕΙ 53 καλ- 
λιόν ἐστιν 5οΥρϑβὶ 5ρες. οὐἹῖ. 35: κάλλιστον ΒΤ', κάλλιον Θιθρβαπας 
4 τὰ δμοια γράμματα ΒΤ: ὅμοια τὰ γράμματα Θ:ΔΠΡδιιπὶ “τοὺ Ἢ: 
που Β, που ἢ ἃ8 δὲ ΒΤ: δαὶ Ῥ το τὰ τοῦ --- τὰ τοῦ ΤΙ: τοῦ --- τὰ 
τοῦ Β, τοῦ --- τοῦ ἩοττηΔηη 11 μόγις τε καὶ ἡσυχῇ ΗἩεϊπηάοτί: βρα- 
δέα μόγις τε καὶ ἡσυχῇ ΒΎΊ, βραδέως τε καὶ ἡσυχῇ Αϑβί, αυδηὰ σοηϊθοία- 
Τα ρτορανὶΐ Θ[ΔΠΌ απ, ἀραδείνς τε καὶ ἡσυχῆ γιγνόμενα ΠΟΘΉΘΌΘΘΚ 
ΗΙ551η1ς δηϊτηδάν. οὐ, 17, ᾿βραδέα καὶ ἡσύχια ἩδΥΤηΔΠη 12 ἀρα : 
,᾽ ἄρα Β, τάρα (οναεῖ ιν ἡ ἡσυχιότης Τ: ἡσυχιότης Β τ6 δηΐθ 
εἴη νἱἀδίυν τερείθηδυτη εϑδα ἂν ιγδὲ ΒΤ: δαὶ Β' 20 κάλλιον δΧ 
Θτη θη. ΔΡΟΡΥ. ( ΟἸ5)1Ἰϑηατη 155. ΠΕΙΠΔΟΥΕ: καὶ κάλλιον ΒΤ (οὐ 
κάλλιον ταχέως ΑΒ.) 421 δὲ Β: δαὶ Τ 27 κάλλιστον ἀρυὰ 5141}- 
Ὀδυτη πὶ ΔΠΟΠΥΤΊι5, ΠοΡεῖ; κάλλιστα ΒΤ 209 ἡσυχιώτατος (οὈεΐ: 
ἡσυχώτατος ΒΤ 



10 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 160 

βουλευόμιενός τε χαὶ ἀγευρίσχων ἐπαίνου δοκεῖ ἄξιος 
εἶναι, ἀλλ ὃ ὁᾷστά τὲ χαὶ τάχιστα τοῦτο δρῶν. Ἔστιν 
ταῦτα, ἔφη. Οὐχοῦν πάντα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ) “Χαρμέδη, ἡ γμῖν 
χαὶ τὰ περὶ τὴν ψυχὴν χαὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ τοῦ 
τάχους τὲ χαὶ τῆς ὀξύτητος καλλίω φαίνεται ἢ τὰ τῆς 
βραδυτῆτός τε χαὶ ἡσυχιότητος; Κινδυνεύει, ἔφη. Οὐχ 
ἄρα ἡσυχιότης τις ἣ σωφροσύνη ἂν εἴη, οὐδ᾽ ἡσύχιος. ὃ 
σώφρων βίος, ἔκ γε τούτου τοῦ λόγου, ἐπειδὴ χαλὸν αὖ- 
τὸν δεῖ εἶναι σώφρονα ὄντα. δυοῖν γὰρ ὃ) τὰ ἕτερα, ἢ 
οὐδαμοῦ ἡμῖν ἢ πάνυ που ὀλιγαχοῦ αἱ ἡσύχιοι πράξεις 
ἐν τῷ βίῳ καλλίους ἐφάνησαν ἢ αἱ ταχεῖαέ τε χαὶ ἰσχυ- 
ραί. εἰ δ᾽ οὖν, ὦ φίλε, ὃ τι ΣΉ ῪΣ μηδὲν ἐλάττους αἱ 
ἡσύχιοι τῶν σφοδρῶν τε χαὶ ταχειῶν πράξεων τυγχάνου- 
σιν καλλίους οὖσαι, οὐδὲ ταύτῃ σωφροσύνη ἂν εἴη μᾶλλόν 
τι τὸ ἡσυχῇ πράττειν τοῦ σφόδρα τε χαὶ ταχέως, οὔτε ἐν 
βαδισμῷ οὔτε ἐν λέξει οὔτε ἄλλοϑι οὐδαμοῦ, οὐδὲ ὃ ἡσύ- 
χιος βίος τοῦ ἢ ἡσυχίου σωφρονέστερος ἂν εἴη, ἐπειδὴ 
ἐν τῷ λόγῳ τῶν χαλῶν τι ἡμῖν ἡ σωφροσύνη ὑπετέϑη, 
χαλὰ δὲ οὐχ ἧττον τὰ" ταχέα τῶν ἡσυχίων πέφανται. 
ὈὌρϑῶς μοι δοκεῖῴ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, εἰρηχέναι. 

Πάλιν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Χαρμίέδη, μᾶλλον προσέ- 
χων τὸν νοῦν χαὶ εἰς σεαυτὸν ἀποβλέψας, ἐννοήίσας 
ὁποῖόν τινά σὲ στοιεῖ ἢ σωφροσύνη παροῦσα καὶ ποία 
τις οὖσα τοιοῦτον ἀπεργάζοιτο ἄν, πάντα ταῦτα συλλο- 
γισάμενος εἰπὲ εὖ χαὶ ἀνδρείως, τέ σοι φαίνεται εἶναι; 
χαὶ ὃς ἐπισχὼν χαὶ πάνυ ἀνδριχῶς πρὸς ἑαυτὸν διασχε- 
ψάμενος, Δοχεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, αἰσχύνεσϑαι ποιεῖν ἣ 
σωφροσύνη καὶ αἰσχυντηλὸν τὸν ἄνϑρωπον, καὶ εἶναι 
ὅχτερ αἰδὼς ἢ σωφροσύνη. Εἴεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐ χαλὸν 
ἄρτι ὡμολόγεις τὴν σωφροσύνην εἶναι; Πάνυ γ᾽, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ ἀνα ϑ δὴ ἄνδρες οἱ σώφρονες; Ναί. ᾿4ρ᾽ οὖν 

.. 

12 εἰ --- τό οὐδαμοῦ ῬτὶιΞεϊαη. ᾿πξὲ. ΧΥΤΙΠ 254 (11 336 ΗετγιΖ) 

14 καλλίους ΒΤ: κάλλει Θομαρίεσ δὰ Οσερου. (οι πίῃ. τοο3 
15 τοῦ 50ὙἼρΡ51: ἢ τοῦ ΒΊ, ἢ τὸ ΕΧ ΕΠ] η4. ΔΡΟΡΥ. ( Οἱ: 1πίϑπαπη 155 
| οὔτε --- οὔτε Ῥτξοίδπιιβ: οὐ τὸ -- οὐ τὸ ΒΊ τ6 οὔτε ἄλλοϑι οὐδα- 
μοῦ οὐδὲ ΔΡορτ. (οἰ) πίαπιπη 155: οὔτε ἄλλοϑε οὐδαμοῦ οὐδὲν ΒΤ, 
οὐδὲ ἀλλοϑὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν ΘΟ] ΘΙΘΥΤΛΔΟ ΠΟΥ ἰ ὁ ἡσύχεος βέος Ηείης 
ἄοτῇ: ὁ ἡσύχιος βίος κόσμιος ΒΤ τ9 καλὰ Τ: καὶ ἄλλα Β | τὰ ταχέα 
6Χ 66 πᾶ. τ ἐναν (οἰβ!ἰπίαπαπι 155: ταχέα ΒΤ 22 ἀποβλέψας Τ: 
ἀπειιβλέψας Β, 564 λεῳ ἴῃ τὰ5. 23 ποία Βῖ: ποῖα Τ᾽ 29 εἶεν Τ: 
εἶτα Β 

ΙΟ 
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ἂν εἴη καὶ ἀγαϑόν, ὃ μὴ ἀγαϑοὺς ἀπεργάζεται; Οὐ δῆτα. 
Οὐ μόνον οὖν ἄρα καλόν, ἀλλὰ καὶ ἀγαϑόν ἐστιν. Ἔμοιγε 161 
δοχεῖ. Τί οὖν; ἣν δ᾽ ἐγώ" Ὁμήρῳ οὗ πιστεύεις καλῶς (.:86}) 
λέγειν, λέγοντι ὃ ὅτι 

5 αἰδὼς δ᾽ οὐχ ἀγαϑὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι; 
Ἔγωγ, ἔφη. Ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοιχεν, αἰδὼς οὐχ ἀγαϑὸν 

(( 134.) χαὺὴὲ ἀγαϑόν. Φαίνεται. Σωφροσύνη δέ γε ἀγαϑόν, εἴχτξρ 

ἀγαϑοὺς ποιεῖ οἷς ἂν παρῇ, καχοὺς δὲ μή. ᾿“λλὰ μὴν 
οὕτω γε δοχεῖ μοι ἔχειν, ὡς σὺ λέγεις. Οὐχ ἄρα σωφρο- 

το σύνη ἂν εἴη αἰδώς, εἴττερ τὸ μὲν ἀγαϑὸν τυγχάνει ὃν, Β 
αἰδὼς δὲ δὴ οὐδὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν ἢ καχόν. 

.41λ}᾽ ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, τοῦτο μὲν ὀρϑῶς 
λέγεσθαι" τόδε δὲ σχέψαι τί σοι δοχεῖ εἶναι σιερὶ σωφρο- 
σύνης. ἄρτι γὰρ ἀνεμνήσϑην ὸ ἤδη του ἤχουσα λέγοντος, 

15 ὅτι σωφροσύνη δἴη τὸ τὰ ξαυτοῦ πράττειν. σχόσεει οὖν 
τοῦτο εἰ ὀρϑῶς σοι δοχεῖ λέγειν ὃ λέγων. καὶ ἐγώ, Ὦ 
μιαρέ, ἔφην, Κριτίου τοῦδε ἀχήχοας αὐτὸ ἢ ἄλλου του ς 
τῶν σοφῶν. βοιχεν, ἔφη ὃ Κριτίας, ἄλλου" οὐ γὰρ δὴ 
ἐμοῦ 78. “Ἵλλὰ τί διαφέρει, Ἃ ὃ, ὕς, ὃ “Χαρμίδης, ὠ Σώ- 

20 χρατες, ὅτου ἤχουσα; Οὐδέν, ἣν δ᾽ ἐγώ: πάντως γὰρ οὐ 
τοῦτο σχεπττέον, ὅστις αὐτὸ εἶπεν, ἀλλὰ πότερον ἁληϑὲς 
λέγεται ἢ οὔ. Νῦν ὀρϑῶς λέγεις, ΕΣ δ᾽ ὅς. Νὴ Δία, ἦν 
δ᾽ ἐγώ" ἀλλ᾽ εἰ καὶ εὑρήσομεν. αὐτὸ ὅπῃ γξε ἔχει, ϑαυμά- 
ζοιμῖ ἄν᾽ αἰνίγματι γάρ τινι ἔοικεν. Ὅτι δὴ τί γε; ἔφη. 

25 Ὅτι οὐ δήπου, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἢ τὰ ῥήματα ἐφϑέγξατο, ταύτῃ |9) 
χαὶ ἐνόξι εὖ" λέγων σωφροσύνην δέναι τὸ τὰ αὑτοῦ πράτ- 
τειν. ἢ σὺ οὐδὲν ἡγεῖ πράττειν τὸν γραμματιστήν, ὅταν 
γράφῃ ἢ ἀναγιγνώσχῃ; Ἔγωγε, ἡγοῦμαι μὲν οὗν, ἔφη. 
Ζοχεῖ οὖν σοι τὸ αὑτοῦ ὄνομα μόνον. γράφειν ὃ γραμμα- 

30 τιστὴς χαὶ ἀνὰγιγνώσχειν, ἢ ὑμᾶς τοὺς παῖδας διδάσχειν, 

5 Ηοῃπι. Οανϑ5. 17, 347 

Ι Ροβί εἴη Ἰασυ πάγη ᾿Πα] σαν], (1181 515 ΒΌΡΡΙΘν 65: κακόν, ὃ μὴ 
κακούς, καὶ (εἴη μὴ ἀγαϑόν, ὃ ἀγαϑοὺς ἀπεργάξεται ΘΟΠ ΠΕΊΘΟΥ οἴ, 
ΟΟΠμηδηη ΟΠδΥΠη. 22 ποί.) ἰ ἀγαϑὸν ΒΤ; καλὸν α. Ηεδγμηδηη 5 δ᾽ 
ἄεδιθνι Ηεδιπάοσέ. τι δὴ οὐδὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν 1 ἢ κακόν ΒΟΥΡ51: μὴ 
οὐδὲν (οὐδὲν Ῥαποί5 ποίαν! Ὁ) μιᾶλλον ἀγαϑὸν ἢ ἢ καὶ κακόν ΒΊ, μη- 
δὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν 7 ἢ καὶ κακόν ϑίθρμδημβ, οὐδὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν ἢ 
καὶ κακόν Αϑί, οὐδὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν ἴ Ἴ κακόν (οθαὶ 15 εἴη ΒΈῈκοϑυ: 
ἂν εἴη ΒΤ 20 ἐγώ͵ ἃ ΒΒ. ἜΧΟΝ ἰδι, 23 ὅπῃ Β, 56 ῃ ἴῃ 5. 24 ὅτι 
δ Ἐν εἰδὴ ΒΟ. 25 ἡ ψιμάοΡ. ΞΌΡΡ]. 7: ἢ Β, οἵη. Τ᾽ 26 ὁ λέγων 6Χ 
ΘΙΠΘη4. ΔΡΟΡΥ. (ΤΟΙ 511Π]Δη 1 155; Ηεἰϊπάοτέ: λέγων ΒΤ 
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Ἔ οὐδὲν ἧττον τὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐγράφετε ἢ τὰ ὑμέτερα χαὶ 
τὰ τῶν φίλων ὀνόματα; Οὐδὲν ἧττον. Ἦ οὖν ἐπολυ- 

Ε πραγμιονεῖτε, χαὶ οὐχ ἐσωφρονεῖτε τοῦτο δρῶντες; Οὐδα- 
μῶς. Καὶ μὴν οὐ τὰ ὑμέτερά γε αὐτῶν ἐπράττετε, εἴπτερ 
τὸ γράφειν πράττειν τί ἐστιν χαὶ τὸ ἀναγιγνώσχειν. 5 
““λλὰ μὴν ἔστιν. Καὶ γὰρ τὸ ἰᾶσϑαι, ὦ ἑταῖρε, χαὶ τὸ 
οἰχοδοιιεῖν χαὶ τὸ ὑφαίνειν χαὶ τὸ ἡτινιοῦν τέχνῃ ὁτιοῦν 
τῶν τέχνης ἔργων ἀπεργάζεσϑαι πράττειν δήπου τί ἐστιν. 
Πάνυ γε. Τί οῦν; ἣν δ᾽ ἐγώ, δοχεῖ ἂν σοι πόλις εὖ οἷ- 

((. 28γ8) χεῖσθαι ὑπὸ τούτου τοῦ νόμου τοῦ χελεύοντος τὸ ἑαυτοῦ τὸ 
ἱμάτιον ἕχαστον ὑφαίνειν χαὶ πλύνειν, καὶ ὑποδήματα 
σχυτοτομεῖν, καὶ λήχυϑον χαὶ στλεγγίδα χαὶ τάλλα πάντα 

162 χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τῶν μὲν ἀλλοτρίων μὴ ἅπτεσϑαι, 
τὰ δὲ ξαυτοῦ ἕκαστον ἐργάζεσϑαί τὲ χαὶ πράττειν; Οὐχ 
ἔμοιγε δοχεῖ, ἡ δ᾽ ὕς. ᾿“λλὰ μέντοι, ἔφην ἐγώ, σωφρόνως 15 
γξὲ οἰχοῦσα εὖ ̓  οἰχοῖτο. Πῶς δ᾽ οὔχ; ἔφη. Οὐχ ἄρα, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ τὰ τοιαῦτά τε χαὶ οὕτω τὰ αὑτοῦ πράττειν 
σωφροσύνη ἂν εἴη. Οὐ φαίνεται. Ἡινίττετο ἄρα, ὡς 
ἔοιχεν, ὅπτερ ἄρτι ἐγὼ ἔλ ξγον, ὃ λέγων τὸ τὰ αὑτοῦ πράτ- 
τειν σωφροσύνην εἰναι" οὐ γάρ που οὕτω γε ἣν εὐήϑης" 20. 

Β ἤ τινος ἠλιϑίου ἤχουσας τουτὶ λέγοντος, ὠ Χαρμίδη; 
Ἥχιστά γε, ἔφη, ἐπεί τοι χαὶ τπιάνυ ἐδόχει σοφὸς εἶναι. 
Παντὸς τοίνυν μᾶλλον, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, αἴνιγμα αὐτὸ προῦ- 
βαλεν, ὡς ὃν χαλεστὸν τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν γνῶναι ὅ τί 
ποτε ἔστιν. Ἴσως, ἔφη. Τί οὖν ἂν εἴη ποτὲ τὸ τὰ αὑτοῦ 25 
πράττειν; ἔχεις εἰπεῖν" Οὐχ οἶδα μὰ Δία ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὅς" 
ἀλλ ἴσως οὐδὲν χωλύει μηδὲ τὸν λέγοντα μηδὲν εἰδέναι ὃ 
τι ἐνόει. χαὶ ἅμα ταῦτα λέγων ὑπεγέλα τε καὶ εἰς τὸν 

ς Κριτίαν ἀπέβλεπεν. 
Καὶ ὃ Κριτίας ὁῇ λος μὲν ἦν χαὶ πάλαι ἀγωνιῶν χαὶ 30 

φιλοτέμωως πρός τε τὸν Χαρμίδην χαὶ πρὸς τοὺς παρόν- 
τας ἔχων, μόγις δ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ πρόσϑεν χατέχων τότε 
οὐχ οἷός τε ἐγένετο" δοχεῖ γάρ μοι παντὸς μᾶλλον ἀλη-- 
ϑὲς εἶναι, ὃ "ἐγὼ ὑπέλαβον, τοῦ Κριτίου ἀχηκοέναι τὸν 
Χαρμίδην ταύτην τὴν ἀττόχρισιν περὶ τῆς σωφροσύνης. ὃ 35 
μιὲὲν οὖν Χαρμίδης βουλόμενος μὴ αὐτὸς ὑπέχειν λόγον 

4 αὑτῶν Β 6 ἰᾶσϑαι Β, 564 αε ἴῃ Τ85. 9 εὖ οἰκεῖσϑαι Τ: 
ἀρκεῖσϑαι Β τ2 λήκυϑον ΒΤ: λίκυϑον τ Ι στλεγγίδα Β, 564 τΆ εχ 
Θμηθηα. τ6 γε Β, 564 γ ΕΧ Θῃηθηά.: τε τ 22 γε Β, Ξδἀ γ ἸΏ Γ85. 
32 δ᾽ ἑαυτὸν Τ: δὲ αὑτὸν Β 33 δοκεῖ ΒΤ: ἐδόκει ΕἸοίπαΚ 
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ἀλλ᾿ ἐχεῖνον τῆς ἀποχρίσεως, ὑτιεχίνει αὐτὸν ἐχεῖγον, χαὶ 
ἐνεδείχνυτο ὡς ἐξεληλεγμένος εἴη" ὃ δ᾽ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλά 
μοι ἔδοξεν ὀργισϑῆγαι αὐτῷ ὥσπερ “ποιητὴς ὑτιοχριτῇ 
χαχῶς διατιϑέντι τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα" ὥστ᾽ ἐμβλέψας 

αὐτῷ εἶχτεν, Οὕτως οἴει, ὦ Χαρμίδη, εἰ σὺ μὴ οἶσϑα ὃ τί 
σοῦ ἐνόει ὃς ἔφη σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ ἑαυτοῦ πραν- 
τειν, οὐδὲ δὴ ἐχεῖνον εἰδέναι; .41λλ᾽, ὦ βέλτιστε, ἔφην 
ἐγώ, Κριτία, τοῦτον μὲν οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἀγνοεῖν τηλε- 
χοῦτον ὃντα᾽ σὲ δέ που εἰχὸς εἰδέναι καὶ ἡλικίας ἕνεχα 

καὶ ἐσιιμελείας. εἰ οὖν ξυγχωρεῖς τοῦτ᾽ εἶναι σωφροσύνην 
ὅσεερ οὑτοσὶ λέγει, χαὶ πταραδέχει τὸν λόγον, ἔγωγε τεολὺ 
ἂν ἥδιον μετὰ σοῦ σχοποίμην, εἴτ᾽ ἀληϑὲς εἴτε μὴ τὸ 
λεχϑέν. ᾿“λλὰ πάνυ ξυγχωρῶ, ἔφη, χαὶ παραδέχομαι. 
Καλῶς γε σὺ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ποιῶν. καί μοι λέγε, ἢ 
χαὶ ἃ νυνδὴ ἠρώτων ἐγὼ ξυγχωρεῖς, τοὺς δημιουργοὺς 
πάντας ποιεῖν τι; Ἔγωχγε. Ἢ οὺὐν δοχοῦσί σοι τὰ ἑαυτῶν 
μόνον ποιεῖν ἢ χαὶ τὰ τῶν ἄλλων; Καὶ τὰ τῶν ἄλλων. 
Σωφρονοῦσιν οὖν οὐ τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιοῦντες; Τί “γὰρ 
χωλύει; ἔφη. Οὐδὲν ἐμέ γε, ἣν δ᾽ ἐγώ" ἀλλ᾽ ὅρα μὴ ἐχεῖ- 
γον τυ, ὃς ὑποϑέμενος σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ ἕαυ-- 
τοῦ πράττειν ἔτιδιτα οὐδέν φησι κωλύειν καὶ τοὺς τὰ τῶν 
ἄλλων σεράττοντας σωφρονεῖν. ᾿Εγὼ γὰρ ποῦ, ἢ δ᾽ ὅς, 
τοῦϑ' ὡμολόγηχα, ὡς οἱ τὰ τῶν ἄλλων πράττοντες σω- 
φρονοῦσιν, εἰ τοὺς ποιοῦντας ὡμολόγησα; Εἰπέ μοι, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, οὐ ταὐτὸν χαλεῖς τὸ τιοιεῖν χαὶ τὸ περάττειν; Οὐ 
μέντοι, ἔφη" οὐδέ γε τὸ ἐργάζεσϑαι. χαὶ τὸ ποιεῖν. ἔμα- 
ϑὸν γὰρ παρ᾽ Ἡσιόδου, ὃς ἔφη, ἔργον οὐδὲν εἶναι 
ὄνειδος. οἴει οὖν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα ἐκάλει καὶ 
ἐργάζεσϑαι χαὶ πράττειν, οἷα γυνδὴ σὺ ἔλεγες, οὐδενὶ ὁ ἂν 
ὄνειδος φάναι εἶναι σχυτοτομοῦντι ἢ ταριχοττωλοῦντι ἢ 
ἐπ οἰχήματος χαϑημένῳ; οὐχ οἴεσϑαί γε χρή, ὦ Σώχρα- 

27 Ἠεβιοά. ἔργα καὶ ἡμέραι 31:1 ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ 
ὄνειδος 

2. 08: ὃ ΤΙ ἤν] σχετο ἘΠ ΠΡ. ἐχετὸ 3 ὀργισϑῆναι Τ, 5ε4 
ὁ ἴὰ Υἴ85. κα σὺ Τ: σοὶ Β 6 ποτε ἐνόει Β, ποτε νοεῖ Τ, ποτ᾽ ἐνοεῖ ἱ 
9 εἰκὸς εἰδέναι Τ: εἰκὸς Β 14 σὺ Β, 56 ὁ Ὁ ἘΣ οῃηθηά. 1 ἃ ΒῚ: 
ὃ Ἡεϊηάοτῇ Ρ]δίοηΐβ 1. ΓΝ (1805) Ρ. ΧΧΎΡ.. 18 οὐ Β: οἱ Ἴ, οἱ μὴ 
ΨΊΠηΔΟΡ. 50ΡΡ]. 7 22 ποῦ -- ὡμολόγηκα --- εἰ τοὺς --- ὡμολόγησα 
(οθει: σου --- ὡμολόγηκα - ἣ (χ Τὴ) τοὺε΄-- ὡμολόγησα ΒΤ, ποὺ --- 
οὐχ «ὡμολόγηκα - εἰ τοὺς --- ὡμολόγηκα ἨεἸΠαοτί, ποῦ ὡμολόγηκα 
- ἡ τοὺς -- ὡμολόγησα Μοτρεηβίθγῃ 27 ὉΠ} Θίθρμδπηαβ (ν 6] 
εἶναι ἀε]Θηάιιτη): δ᾽ οὐδὲν ΒΤῚ᾽ 209 ἔλεγες Τ: λέγεις Β 

|9) 

(ἢ. 287) 

1609 
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τες, ἀλλὰ χαὶ ἐχεῖνος οἶμαι ποίησιν πράξεως καὶ ἐργα- 
ς σίας ἄλλο ἐνόμιζεν, χαὶ ποίημα μὲν γίγνεσθαι ὄνειδος 

ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ χαλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ οὐδέ- 
ποτε οὐδὲν ὄνειδος᾽ τὰ γὰρ χαλῶς τε χαὶ ὠφελίμως 
ποιούμενα ἔργα ἐχάλει, χαὶ ἐργασίας τε χαὶ πράξεις τὰς 5 
τοιαύτας ποιήσεις. φάναι δέ γε χρὴ χαὶ οἰχεῖα μόνα τὰ 
τοιαῦτα ἡγεῖσϑαι αὐτόν, τὰ δὲ βλαβερὰ πάντα ἀλλότρια" 
ὥστε χαὶ Ἡσίοδον χρὴ οἴεσϑαι καὶ ἄλλον, ὅστις φρόνι- 
μος, τὸν τὰ αὑτοῦ πράττοντα τοῦτον σώφρονα χαλεῖν. 

1, 2 Κριτία, ἦν δ᾽ ἐγώ, χαὶ εὐϑὺς ἀρχομένου σου σχεδὸν 1Ο 

ἐμάνθανον τὸν λόγον, ὅτι τὰ οἰχεῖά τε χαὶ τὰ αὑτοῦ “Ὁ 
ἀγαϑὰ χαλοίης, καὶ τὰς τῶν ἀγαϑῶν ποιήσεις τιράξεις" 
χαὶ γὰρ Προδίχου μυρία τινὰ ἀχήχοα περὶ ὀνομάτων 
διαιροῦντος. ἀλλ ἐγώ σοι τίϑεσϑαι μὲν τῶν ὀνομάτων 
δίδωμι ἃ ὅπῃ ἂν βούλῃ ὃ ἕχαστον᾽ δήλου δὲ μόνον ἐφ᾽ ὅ τι τ 
ἂν φέρῃς τοὔνομα ὅ τι ἂν λέγῃς. γῦν οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς 

Ε σαφέστερον ὅρισαι᾽" ἀρα τὴν τῶν ἀγαϑῶν πρᾶξιν ἢ ποίη- 
(2885) εν ἢ ὅπως σὺ βούλει ὀνομάζειν, ταύτην λέγεις σὺ σω- 

φροσύνην εἶναι; Ἔγωγε, ἔφη. Οὐχ ἄρα “σωφρονεῖ, ὃ τὰ 
χαχὰ πράττων, ἀλλ ὃ τἀγαϑά; Σοὶ δέ, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ βέλ- 20 
τιστε, οὐχ οὕτω δοχεῖ; Ἔα, μῆφῃ δ᾽ ἐγώ: μὴ γάρ πω τὸ 
ἐμοὶ δοχοῦν σχοπῶμεν, ἀλλ᾽ ὃ σὺ λέγεις νῦν. ᾿4λλὰ μέν- 
τοι ἔγωγε, ἔφη, τὸν μὴ ἀγαϑὰ ἀλλὰ καχὰ σιοιοῦντα οὔ 
φημι σωφρονεῖν, τὸν δὲ ἀγαϑὰ ἀλλὰ μὴ χαχὰ σωφρονεῖν" 
τὴν γὰρ τῶν ἀγαϑῶν πρᾶξιν σωφροσύνην εἶναι σαφῶς 25 

164 σοι διορίζομαι. Καὶ οὐδέν ) γέ σε ἴσως χωλύει ἀληϑῆ λέ- 
γειν᾽ τόδε γε μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, ϑαυμάζω, εἰ σωφρονοῦν- 
τας ἀνϑρώπους ἡγεῖ σὺ ἀγνοεῖν ὅτι σωφρονοῦσιν. “λ᾿ 
οὐχ ἡγοῦμαι, ἔφη. Οὐχ ὀλίγον πρότερον, ἔφην ἐγώ, ἐλέ- 
γετο ὑπὸ σοῦ, ὅτι τοὺς δημιουργοὺς οὐδὲν χωλύει χαὶ αὖ 30 
τὰ τῶν ἄλλων ποιοῦντας σωφρονεῖν; ᾿λέγετο γάρ, ἔφη" 
ἀλλὰ τί τοῦτο; Οὐδέν" ἀλλὰ λέγε, εἰ δοχεῖ τίς σοι ἰατρός, 

Β ὑγιᾶ τινὰ ποιῶν, ὠφέλιμα χαὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἐχείνῳ 
ὃν ἰῷτο; Ἔμοιγε. Οὐχοῦν τὰ δέοντα πράττει ὃ γε ταῦτα 
πράττων; Ναί. Ὁ τὰ δέοντα πράττων οὐ σωφρονεῖ; Σω- 35 

τῷ ἂν βούλῃ ΝΊΠΑ4ΟΡ. 500ΡΡὈ]. 7: ἂν ϑέλῃ Β, βούλει Τ, ἂν ἕλῃ Ηοτ- 
ΤΏΔηη 18 βούλει Β, 564 εἰ ΕΧ ΕπΠθη. 25 τῶν ἀγαϑῶν Τ: τῶν Β 
26: γἨἩε. ΟἙ Β:. γὲ Ὁ ὦ 10 αὖ ἀεϊενὶε Ηεἰηάοτί, καὶ τὰ αὑτῶν καὶ αὖ τὰ 
τῶν ἄλλων ἩἨΟΘΉΘΌΘΕΙς Η]55ΙΠΚ δηϊτηδαᾶν. 17 34 ἰώιτο Β, 56 εἐτο 
ἴῃ ἴ4ἃ5.0. 350 ὁ τὰ ΒΤ: ὁ δὲ τὰ 6Χ ΘΙΠ6Πά,. ΔΡΟΡΥ. (οἰ Ξἐπίαπυτη 15 



10ῦ ΧΑΡΜΊΔΗΣ. 1Ρ 

φρονεῖ μὲν οὖν. Ἦ οὖν χαὶ γιγνώσχειν ἀνάγχη τῷ ἰατρῷ, 
ὅταν τὲ ὠφελίμως ἰᾶται χαὶ ὅταν μή; καὶ ἑχάστῳ τινι 
τῶν δημιουργῶν, ὅταν τξ8 μέλλῃ ὑνήσεσϑαι ἀττὸ τοῦ ἔργου 
οὗ ἂν πράττῃ, καὶ ὅταν μή; Ἴσως οὐ. Ἐνίοτε ἄρα, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ὠφελίμως πράξας ἢ βλαβερῶς ὃ ἰατρὸς οὐ γιγνώσχει" 
ς Χ Ὁ "7 -ς " Ψ , 7 ς Ὁ ν 

ἑαυτὸν ὡς ἔπραξεν" καίτοι ὠφελίμως πράξας, ὡς ὃ σὸς 
λόγος, σωφρόνως ἔπραξεν" ἢ οὐχ οὕτως ἔλεγες; Ἔγωγε. 

5 -» [4 ’ δι Ὁ ) , ,ὔ 7, 

Οὐκοῦν, ως ἔοικεν, ἑγίοτε ὠφελίμως πράξας σιράττει μὲν 
σωφρόνως χαὶ σωφρονεῖ, ἀγνοεῖ δ᾽ ἑαυτὸν ὅτι σωφρονεῖ; 

10 “2λλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, οὐχ ἂν στοτὲ γένοιτο, 

5 
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ἀλλ᾽ εἴ τι σὺ οἴει ἐχ τῶν ἔμπροσϑεν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὡμολογη--: 
μένων εἰς τοῦτο ἀναγχαῖον εἶναι συμβαίνειν, ἐχείνων ἂν 
τι ἔγωγε μᾶλλον ἀναϑείμην, καὶ οὐχ ἂν αἰσχυνϑείην τότε 
μὴ οὐχὶ ὀρϑῶς φάναι εἰρηκέναι, μᾶλλον ἢ ποτὲ συγχω- 
ρήσαιμ᾽ ἂν ἀγνοοῦντα αὐτὸν ἑαυτὸν ἄνϑρωπον σωφρονεῖν. 
σχεδὸν γάρ τι ἔγωγε αὐτὸ τοῦτό φημι εἶναι σωφροσύνην, 
τὸ γιγνώσκειν ἑαυτόν, χαὶ ξυμφέρομαι τῷ ἐν 4ελφοῖς 
ἀναϑέντι τὸ τοιοῦτον γράμμα. χαὶ γὰρ τοῦτο οὕτω μοι 
δοχεῖ τὸ γράμμα ἀναχεῖσϑαι, ὡς δὴ πρόσρησις οὖσα τοῦ 
ϑεοῦ τῶν εἰσιόντων ἀντὶ τοῦ χαῖρε, ὡς τούτου μὲν οὐχ 
ὀρϑοῦ ὄντος τοῦ προσρήματος, [τὸ χαίρειν], οὐδὲ δεῖν 
τοῦτο τταραχελεύεσϑαι ἀλλήλοις ἀλλὰ σωφρονεῖν. οὕτω 
μὲν δὴ ὃ ϑεὸς προσαγορεύει τοὺς εἰσιόντας εἰς τὸ ἱερὸν 
διαφέρον τι ἢ οἱ ἄνϑρωττοι, ὡς διανοούμενος ἀνέϑηχεν ὃ 
ἀναϑείς, ὥς μοι δοχεῖ" καὶ λέγει πρὸς τὸν ἀεὶ εἰσιόντα 
οὐχ ἄλλο τι ἢ σωφρόνει, φησίν. αἰνιγματωδέστερον δὲ 
δή, ὡς μάντις, λέγει τὸ γὰρ γνῶϑι σαυτόν χαὶ τὸ 
σωφρόνει ἔστιν μὲν ταὐτόν, ὡς τὰ γράμματά φησιν καὶ 
ἐγώ, τάχα δ᾽ ἂν τις οἰηϑείη ἄλλο εἶναι, ὃ δή μοι δοχοῦ- 
σιν παϑεῖν χαὶ οἱ τὰ ὕστερον γράμματα ἀναϑέντες, τό 
τε μηδὲν ἄγαν χαὶ τὸ ἐγγύη πάρα δ᾽ ἄτη. χαὶ γὰρ 

τ3 καὶ --- τό, 4 ἀνέϑεσαν 30}. ἤογςερ. 21, 25 

2 ἑκάστῳ τινὶ 50Υ1ρ51: ἑκάστῳ τί Β, ἑκάστῳ Τ᾽ φοὺ Τ: τοῦ Β 
Ι πράττῃ Β: 'πράξῃ Τ, τ ἴῇ τηᾶῦρ. Τ 9 δ᾽ ἑαυτὸν Τ: δὲ αὑτὸν Β 
11 σὺ ΔΡΟΡΊΔΡΒΑ: σοι ΒΤ 12 εἰς ἀε]ενι!ὶ Ηΐγβομῖρ 13 τότε μὴ 
5 ρ51: ὅτε μὴ ΒΎΊ, τε μὴ Μαάν!ρ δάνεδυϑβ. 404, ὁτιδὴ Βδ κου, ὁτιοῦν 
μὴ ( (ορείΐ, μὴ ΟΕΘΒΞδΙ σοάθχ Α 21 τὸ :ΒΤ᾽, τοῦ δχ διηδηα. Β,, τοῦ 
χαίρειν ἀο]νὶς (ορεΐ, τὸ χαίρειν ρῬοδί ἀλλήλους ἰγδηβροβιῖί Ηείη- 
ΟΠἸΌΕΓ --22 ἀλλήλοις Β: ἀλλήλους Ἔ 29 ἐγὼ ΒΤ: ἐγὼ ὁμολογῶ 
Ηδαυβάς 5ρΕς. ΟΠΐ. 118 30 ὕστερον ΒΤ: ὕστερα σἴοΡαθιι5 31 ἐγγύη 
Τ: ἐγγυῆ Β, ἐγγύιη Ὁ, ἐγγύα {| πάρα ἴ: παρὰ ΤΊ τη Τ;: ἀταῖ 
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οὗτοι ξυμβουλὴν ὠήϑησαν εἶναι τὸ γνῶϑι σαυτόν, ἀλλ 
οὐ τῶν εἰσιόντων ἱἕνεχεν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πρόσρησιν" εἶθ᾽ 
ἵνα δὴ χαὶ σφεῖς μηδὲν ἧττον συμβουλὲ ας χρησίμους ἀνα- 
ϑεῖεν, ταῦτα γράψαντες ἀκθθέως οὗ δὴ οὖν ἕνεχα λέγω, 
ὠ Σώχρατες, ταῦτα πάντα, τόδ᾽ ἐστίν᾽ τὰ μὲν ἔμσερο- 
σϑέν σοι σπιάντα ἀφίημι" ἴσως μὲν γάρ τι σὺ ἔλεγες στερὴ 
αὐτῶν ὀρϑότερον, ἴσως δ᾽ ἐγώ, “σαφὲς δ᾽ οὐδὲν πάνυ ἣν 
ὧν ἐλέγομεν" γῦν δ᾽ ἐϑέλω τούτου σοι διδόναι λόγον, 
εἰ μὴ ὁμολογεῖς σωφροσύνην εἶναι τὸ γιγνώσχειν αὐτὸν 
ἑαυτόν. ἔ 

. 4λλ᾽, ἦν δ' ἐγώ, ὠ Κριτία, σὺ μὲν ὡς φάσκοντος ἐμοῦ 
εἰδέναι, περὶ ὧν ἐρωτῶ, προσφέρει πρός με, χαὶ ξὰν δὴ 
βούλ ὡμαι, ὅμολ ογήσοντός σοι" τὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ 
ζητῶ γὰρ μετὰ σοῦ ἀεὶ τὸ προτεϑέμενον. διὰ τὸ μὴ αὐτὸς 
εἰδέναι" σχεψάμενος οὖν ἐθέλω εἰπεῖν εἴτε ὁμολογῶ εἴτε 
μή. ἀλλ ἐπίσχες ἕως ἂν σχέψωμαι. Σχόπει δή, ἢ δ᾽ ὅς. 
Καὶ γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, σχοττῶ. εἰ γὰρ δὴ γιγνώσχειν γέ τί 
ἐστιν ἡ σωφροσύνη, δῆλον ὅτι ἐχεύν μὴ τις ἂν εἴη χαὶ 
τινός" ἢ οὔ; Ἔστιν, ἔφη, ἑαυτοῦ γε. Οὐχοῦν χαὶ ἰατριχή, 
καικι ἐπιστήμη ἐστὶν τοῦ ὑγιεινοῦ; Πάνυ γε. Εἰ τοίνυν 

ε, ἔφην, ἔροιο σύ, ἰατρικὴ ὑγιεινοῦ ἐπιστήμη οὖσα τί 
ἘΝ χρησίμη ἐστὶν χαὶ τέ ἀττεργάζεται, εἴποιμ ἂν ὅτι 
οὐ σμιχρὰν ὠφελίαν" τὴν γὰρ ὑγίειαν καλὸν ἡμῖν ἔργον 
ἀπεργάζεται, εἶ ἀποδέχει τοῦτο. Αποδέχομαι. Καὶ εἰ 
τοίνυν μὲ ἔροιο τὴν οἰχοδομικήν, ἐπιστήμην οὖσαν τοῦ 
οἰχοδομιχοῦ, τέ φημι ἔργον ἀπεργάζεσϑαι, εἴποιμ ἂν ὅτι 
οἰκήσεις" ὡσαύτως δὲ χαὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. χρὴ οὖν 
χαὶ σὲ ὑπὲρ τῆς σωφροσύνης, ἐπειδὴ φὴς αὐτὴν ἑαυτοῦ 
ἐσειστήμην εἶναι, ἔχειν εἰχτεῖν ἐρωτηϑέντα, ὦ Κριτία, σω- 
φροσύνη, ἐπιστήμη οὖσα ἑαυτοῦ, τί χαλὸν ἡμῖν ἔργον 
ἀπεργάζεται χαὶ ἄξιον τοῦ ὀνόματος; ἴϑι οὖν, εἰστέ. 
.1λλ᾽, ὦ Σώχρατες, ἔφη, οὐχ ὀρϑῶς ζητεῖς. οὐ γὰρ ὅμοία 

2 ἕνεκεν δἀἀυθίίαν!: Ἡδϊπάοτῇ, ἀθ]εν ζορε 3 σφεῖς Τ, ἜΝ 
(ορεῖ τη θπΊο5.3 ΠΠ 257: αὐτὸσ φῆς Β, 564 σ ῥῬΑΥΠΙ ΘΥΑΒΌΓΩ, αὐτοὶ 
ΘΙΟΡΔΕΘΙΙ5 Ι συμβουλὰς χρησίμους Β: χρησίμους συμβουλὰς Ὁ 7 αὖ- 
τῶν Τ: αὑτὸν Β 8 δ᾽ ἐϑέλω Τ: δὲ ϑέλω Β τ3 ὁμολογήσοντός σοι 
Ηδειυβάς 5ρες. οτἶξ. 118: ὁμολογήσαντός σου ΒΤ, ὁμολογήσαντός σοι 
ΒΕΚΚοΥ, ὁμολογήσαντος ἢ οὐ ΘΟ] ΘΙ ΘΥΤΔΟΠΘΥ 17 γιγνώσκειν ΤῸς 
Τωβ τος Β 20 ἔφην εχ δβιῃηθηά. ἀρορυ. Ρ: ἔφη ΒΤ 21: ἔφην Β: 
1 26 οἰκοδομικοῦ Β: οἰκοδομεῖν 28 ὑπὲρ ΒΤ: περὶ Ἠείη- 

ἐῤηὶ ῬΙαϊοηῖβ 1. ΓΝ Ρ. ΧΧΥῚ 32 ὁμοία αὕτη τ: ὁμοίως ταύτῃ Β 
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[42 ὔ » 3} ΑἹ ͵ 2 ’ δ᾽ Ὁ» 

αὕτη πέφυχεν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, οὐδὲ γε αἱ αλλαι 
ἀλλήλαις" σὺ δ᾽ ὡς ὁμοίων οὐσῶν ποιεῖ τὴν ζήτησιν. 
ἐπεὶ λέγε μοι, ἔφη; τῆς λογιστικῆς τέχνης ἢ τῆς γεωμι8-- 
τριχῆς τί ἐστιν τοιοῦτον ἔργον οἷον οἰχία οἰκοδομικῆς ἢ 
ἱμάτιον ὑφαντικῆς ἢ ἄλλα τοιαῦτ᾽ ἔργα, ἃ πολλὰ ἂν τις 
ἔχοι ττολλῶν τεχνῶν δεῖξαι; ἔχεις οὖν μοι χαὶ σὺ τούτων 
τοιοῦτόν τι ἔργον δεῖξαι; ἀλλ᾽ οὔχ ϑξεεοι καὶ ἐγὼ εἶστον 
ὅτι “ληϑῆ, λέγεις" ἀλλὰ τόδε σοι ἔχω δεῖξαι, τίνος ἐστὶν 
ἐπιστήμη ἑχάστη τούτων τῶν ἐπιστημῶν, ὸ τυγχάνει ὃν 
ἄλλο αὐτῆς τῆς ἐπειστήμης. οἷον ἢ λογιστική ἐστίν που 

(( 135) τοῦ ἀρτίου χαὶ τοῦ περιττοῦ, πλήϑους ὅπως ἔχει πιρὸς 

15 

20 

25 

αὑτὰ χαὶ πρὸς ἄλληλα" ἤ γάρ; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐχοῦν 
ἑτέρου ὄντος τοῦ πιεριττοῦ χαὶ ἀρτίου αὐτῆς τῆς λογιστι- 
χῆς; Πῶς δ᾽ οὔ; Καὶ μὴν αὖ ἢ στατικὴ τοῦ βαρυτέρου τε 
χαὶ κουφοτέρου σταϑμοῦ ἐστίν" ἕτερον δέ ἔστιν τὸ βαρὺ 
χαὶ τὸ κοῦφον. τῆς στατικῆς αὑτῆς. ξυγχωρεῖς; Ἔγωχγε. 
“γε δή, χαὶ ἧ σωφροσύνη τίνος ἐστὶν ἐπιστήμη, ὃ τυγ- 
χάνει ἕτερον ὃν αὑτῆς τῆς σωφροσύνης; Τοῦτό ἔστιν 
ἐκεῖνο, ἔφη, ὦ Σώκρατες" ἐπε αὑτὸ ἥκεις ἐρευνῶν, ὅτῳ 
διαφέρει πασῶν τῶν ἐπιστημῶν ἢ σωφροσύνη" σὺ δὲ 
ὁμοιότητά τινὰ ζητεῖς αὐτῆς ταῖς ἄλλαις. τὸ δ᾽ οὐκ ἔστιν 
οὕτως, ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι ἄλλου εἰσὶν ἐπιστῆμαι, 
ἑαυτῶν δ᾽ οὔ, ἡ δὲ μόνη τῶν τε ἄλλων ἐπιστημῶν ἔτπιι-- 

“ 2 Ἃ ". ΒῚ Ἁ ς - δ -ὋΟΌ , - Ξς 

στήμη ἐστὶ καὶ αὑτὴ ἑαυτῆς. χαὶ ταῦτα σὲ ττολλοῦ δεῖ 
λεληϑέναι" ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, ὃ ἄρτι οὐχ ἔφησϑα ποιδῖν, 
τοῦτο ποιεῖς, ἐμὲ γὰρ ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, ἑάσας σξρὶ οὐ 

ὃ λόγος ἐστίν. Οἷον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ποιεῖς ἡγούμενος, εἰ ὃ 
τί μάλιστα σὲ ἐλέγχω, ἄλλου τινὸς ἕνεχα ἐλέγχειν ἢ οὗπτερ 
ἕνεχα χἂν ἐμαυτὸν διερευνῴμην τί λέγω, φοβούμενος μή 
ποτε λάϑω οἰόμενος μέν τι εἰδέναι, εἰδὼς δὲ μή. καὶ νῦν 
δὴ οὖν ἔγωγέ φημι τοῦτο ποιεῖν, τὸν λόγον σχοττξῖν μά- 
λιστα μὲν ἐμαυτοῦ ἕνεχα, ἴσως δὲ δὴ χαὶ τῶν ἄλλων ἐπι-: 
τηδείων" ἢ οὐ χοινὸν οἴει ἀγαϑὸν εἶναι σχεδόν τι πᾶσιν 

2 ἀλλήλαις Ἡεϊπμάοτῇ: ἄλλαις ΒΤ [| ποιεῖ τὴν ζήτησιν Β: τὴν ζή- 
τησιν ποιεῖ Τ 3 λέγε Τ: δέ γέ Β] λογιστικῆς Γ΄: λογικῆς Β 4 τοι- 
᾿οὔτον Τ: τὸ τοιοῦτον Β 7 τοιοῦτόν ΤΌ: τοιούτων Β τ2 αὐτὰ Β: 
αὐτὰ 14 τε καὶ τανεῖα ΒΤ 15 ἐστίν" ἩδΙπάοτῇ: ἐστιν στατική ΒΊ, 
ἐστιν ἐπιστήμη ἨΟΘΠΕΡΕΕἸς ΗΙ551ΠΚ δηϊπηδάν. 17 τὸ βαρὺ καὶ τὸ Β: 
τὸ βαρύ τε καὶ Τ᾽ το τῳ: τῷ δὶς Τ' (τῷ ΝΊηπ6οΡ. 510}}.7) 20 πα- 
σῶν Τ: πλείω Β 28 ἄλλου τινὸς Τ: ἀλλ᾽ οὐ τινὸς Β 29 διερευ- 
νῴμην Β: διερευνῴην Τ 33 κοιρὸςν Β ({π| κοινων) || οἴει Β, 564 
ει ΕΧ ΘΙη6ηά. 
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ἀνϑρώποις, γίγνεσϑαι χαταφανὲς ἕ ἕχαστον τῶν ὄντων ὅπῃ 
ἔχει; Καὶ μάλα, ἢ ὧι ὅς, ἔγωγε, ὡ Σώκρατες. θαρρῶν 
τοίνυν. ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ μαχάριξ, ἀποχρινόμενος τὸ ἐρωτώ- 
μενον ὅὕττῃ σοι φαίνεται, ἔα χαίρειν, εἴτε Κριτίας ἐστὶν 
εἴτε Σωχράτης ὅ ἐλεγχόμενος" ἀλλ᾽ αὐτῷ προσέχων τὸν 
γοῦν τῷ λόγῳ σχόπει, ὅστῃ ποτὲ ἐκβήσεται ἐλεγχόμενος. 
“4λλά, ἔφη, ποιήσω οὕτω" δοκεῖς γάρ μοι μέτρια λέγειν. 
“ἐγε τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, περὶ τῆς σωφροσύνης πῶς λέγεις; ; 

“Ἰέγω τοίνυν, ἦ δ᾽ ὕς, ὅτι μόνη τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν 
αὐτή τε αὑτῆς ἐστὶν χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη. 
Οὐχοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, χαὶ ἀνεπιστημοσύνης ἐπιστήμη ἂν εἴη, 
εἴττερ χαὶ ἐπιστήμης; Πάνυ γε; ἔφη. Ὅ ἄρα σώφρων 
μόνος αὐτός τε ἑαυτὸν γνώσεται χαὶ οἷός τε ἔσται ἔξε- 
τάσαι τέ τε τυγχάνει εἰδὼς χαὶ τέ μή, χαὶ τοὺς ἄλλους 

ὡσαύτως δυνατὸς ἔσται ἐπισχοπεῖν, τέ τις οἶδεν χαὶ οἴε-- 
ται, εἴτεερ οἶδεν, χαὶ τέ αὐ οἴεται μὲν εἰδέναι, οἶδεν δ᾽ 
οὔ, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδείς" καὶ ἔστιν δὴ τοῦτο τὸ σωφρο- 
γεῖν τὲ χαὶ σωφροσύνη χαὶ τὸ ἑαυτὸν αὑτὸν γιγνώσκειν, 
τὸ εἰδέναι ἅ τε οἶδεν χαὶ ἃ μὴ οἶδεν. ἄρα ταῦτά ἔστιν 
ἃ λέγεις; Ἔγωγ,, ἔφη. Πάλιν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ τρί- 

τον τῷ σωτῆρι, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἐπισκεψώμεϑα, πρῶτον 
μὲν εἰ δυνατόν ἔστιν τοῦτ᾽ εἰναι ἢ οὔ, τὸ ἃ οἶδεν χαὶ ἃ 
μὴ οἶδεν εἰδέναι ὅτι, οἶδε χαὶ ὅτι" οὐκ οἶδεν" ἔπειτα εἰ ὃ 
τι μάλιστα δυνατόν, τίς ἂν εἴη ἡμῖν ὠφελία εἰδόσιν αὐτό. 
““λλὰ χρή, ἔφη, σχοττεῖν. 1ϑι δή, ἔφην ἐγώ, ὦ Κριτία, 
σχέψαι, ἐάν τι σεερὶ αὐτῶν εὐπεορώτερος φανῇς ἐμοῦ" 
ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπορῶ" ἢ δὲ ἀπορῶ, φράσω σοι; Πάνυ γ᾽, 
ἔφη. ΄Ἅλλο τι οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, πάντα ταῦτ᾽ ἂν εἴη, εἶ 
ἔστιν ὅπερ σὺ νυνδὴ ἔλεγες, μία τις ἐπιστήμη, ἣ οὐκ 
ἄλλου τινός ἐστιν ἢ ἑαυτῆς τὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν 
ἐπιστήμη, χαὶ δὴ χαὶ ἀνετειστημοσύνης ἡ αὐτὴ αὕτη; 

6 σκόπει ἩἨεϊηοτί: σκοπεῖν Β, σκόπεῖν Τ᾽ τὸ αὐτή Τ: αὕτη Β 
16 οἶδεν ΒΤ: οἶδεν εἰδέναι Βυζίπηδηη [αὖ ΒΕΚΚΟΕΥ: αὐτὸς ΒΤ;, αὖ τις 
Βυίζίηδηη 17 τῶν δὲ Τ (τῶν δ᾽ 5.71ρΡ51): τῶν Β | ἔστεν ΒΤ: 
ἔσταε ἩΟΘΠΕΡΘΕΚ Η!551ΠῈ δηϊτηδάν. 17 [ δὴ Β, 564 ἢ 6Χ 6πι6πά. 
τ8 αὐτὸν Δρορτάρμα, ϑίθβρμαπιβ: αὐτὸ ΒΤ, ἀ6 αὐτὸ ἀοίοπάο οορὶ- 
ἰανί Ηδϊπάοσε, 19 τὸ εἰδέναι ΒΤ: ποῖ μον Ι καὶ ἃ ΝΊπΠ40}. 
ΒΌΡΡΙ. 7: καὶ ἅτε ΒΤ 21 ἐσισκεψώμεϑα ἽΠῸΣ ἐπισκοπώμεϑα Β 
22 ἢ οὐ τὸ Τ, 564 Ξυρτα ὺ υ 785.: ἣ ου τοι Β 23 οἶδε καὶ ὅτι δαά. 
ΔΡΟΡΥ. Ε: οἵη. ΒΤ 27 Β 48 εἴῃ Τ εἰ ἔστιν ὅπερ σὺ Τ, 5εὰ 
σὺ 4α4. : εἴη ἔστιν ὃ | σὺ Β, 564 1η τηδῖρ. 11 ποία εἱ ΒΌΡΓΑ εἴη 
Δα. 7}. οἷν Τβοδϑίοιδι, 22, 2 ΒῚ 
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Πάνυ 7. ᾿Ιδὲ δὴ ὡς ἄτοπον ἐπιχειροῦμεν, ὦ ἑταῖρε, λέ- 
γειν" ἕν ἄλλοις γάρ που τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐὰν σχοπῇς, δόξει 
σοι, ὡς ἐγῴμαι, ἀδύνατον εἶναι. Πῶς δὴ χαὶ ποῦ; Ἔν 
τοῖσδε. ἐννόει γὰρ εἴ σοι δοχεῖ ὄψις τις εἶναι, ἣ ὧν μὲν 

5 αἵ ἄλλαι ὄψεις εἰσίν, οὐχ ἔστιν τούτων ὄψις, ἑαυτῆς δὲ 
χαὶ τῶν ἄλλων ὄψεων ὄψις ἐστίν, χαὶ μὴ ὄψεων ὡσαύ- 
τως, χαὶ χρῶμα μὲν δρᾷ οὐδὲν ὄψις οὖσα, αὑτὴν δὲ χαὶ Ὁ 
τὰς ἄλλας ὄψεις" δοχεῖ τίς σοι εἰναι τοιαύτη; Μὰ ἁ4ί 

οὐχ ἔμοιγε. Τί δὲ ἀχοήν, ἢ φωνῆς μὲν οὐδεμιᾶς ἀκούει, 
το αὑτῆς δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἀχοῶν ἀχούει χαὶ τῶν μὴ ἀχοῶν; 

Οὐδὲ τοῦτο. Συλλήβδην δὴ σχόπει περὶ πασῶν τῶν αἶ- 
σϑήσεων, εἴ τίς σοι δοχεῖ εἶναι αἰσϑήσεων μὲν αἴσϑησις 

χαὶ αὑτῆς, ὧν δὲ δὴ αἱ ἄλλαι αἰσϑήσεις αἰσϑάνονται, 
μηδενὸς αἰσϑανομένη; Οὺχ ἔμοιγε. “4λλ ἐπιϑυμία δοχεῖ Ἑ 

τῦ τίς σοι εἶναι, ἥτις ἡδονῆς μὲν οὐδεμιᾶς ἐ ἔστιν ἐπιϑυμία, 
αὑτῆς δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑυμιῶν; Οὐ δῆτα. Οὐδὲ μὴν 
βούλησις, ὡς ἐγῴμαι, ἢ ἀγαϑὸν μὲν οὐδὲν βούλεται, αὖὔ- 
τὴν δὲ χαὶ τὰς ἄλλας βουλήσεις βούλεται. Οὐ γὰρ οὖν. 

Ἔρωτα δὲ φαίης ἂν τινα εἶναι τοιοῦτον, ὃς τυγχάνει ὧν 
20 ἔρως χαλοῦ μὲν οὐδενός, αὑτοῦ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐρώ- 

των; Οὔχ, ἔφη, ἔγωγε. Φόβον δὲ ἤδη τινὰ κατανενόηχας, 
ὃς ἑαυτὸν μὲν χαὶ τοὺς ἄλλους φόβους φοβεῖται, τῶν 1608 
δεινῶν δ᾽ οὐδὲ ἕν φοβεῖται; Οὺ καταγενόηχα, ἔφη. 4όξαν 
δὲ δοξῶν δόξαν χαὶ αὑτῆς; ὧν δὲ αἱ ἄλλαι δοξάζουσιν 

“Ὁ μηδὲν δοξάζουσαν; Οὐδαμῶς. “λλ ἐπιστήμην, ὡς ἔοιχεν, 
φαμέν τινα εἶναι τοιαύτην, ἥτις μαϑήματος μὲν οὐδενός 
ἐστιν ἐπιστήμη, αὑτῆς δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἕπι- 
στήμη; Φαμὲν γάρ. Οὐχοῦν ἄτοπον, εἰ ἄρα καὶ ἔστιν; 
μηδὲν γάρ πω διισχυριζώμεϑα ὡς οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ εἰ ἔστιν 

30 ἔτι σχοπῶμεν. ᾿Ὀρϑῶς λέγεις. Φέρε δή" ἔστι μὲν αὕτη Β 
ῇ ἐπιστήμη τινὸς ἐπιστήμη; χαὶ ἔχει τινὰ τοιαύτην δύ- 
γαμιν ὥστε τινὸς εἶναι" ἢ γάρ; Πάνυ γε. Καὶ γὰρ τὸ 
μεῖζόν φαμεν τοιαύτην τινὰ ἔχειν δύναμιν, ὥστε τινὸς 
εἶναι μεῖζον; Ἔχει γάρ. Οὐχοῦν ἐλάττογνός τινος, εἴπερ 

4 ἣ Β, ἢ Τ 6 μὴ ὄψεωνΒ: μὴ ὄψεως Τ΄ 7 οὐδὲν Τ: οὐδὲ Β, 564 
ἴῃ τηδγρ.. ΨΙΕΙ ποία οὖσα Β, Ξε α εΧ δππθηά. [αὑτὴν ΕΧ Θπηθηά. ἘΣ 
αὐτὴν ΘΤ ὍΣ ἘΠῚ δαὶ!» ΒΞ 1 10 αὑτῆς Β: αὐτῆς ἐὺ 
13 αὑτῆς Τ: ἑαυτῆς Β 14 δοκεῖ τίς τ Β: τίς σοι δοκεῖ Τ᾽ 17 ἀγα- 
ϑὸν Τ' ἀγαϑῶν Β 20 καλοῦ μὲν Τ: καλοῦμεν Β 21 ἔφη ΔΡΟΡΥ. 
Ἐ; ἔφην ΒῚ 25 μηδὲν Βί: μηδὲτΤ᾽ 4Σ7 αὑτῆς ΒΒ σὐτῆβ 1’ τ 30 δεν 
σκοπῶμιν ΒΤ: ἐπισκοπῶμεν {} ὀρϑῶς Τὶ εἰ ὀρϑῶς Β, ἡ ἴῃ τηαῖρ. Ὁ 

ο: 
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ἔσται μεῖζον. ᾿ἀνάγχη; Εἰ οὖν τι εὕροιμεν μεῖζον, ὃ τῶν 
μὲν μειζόνων ἐστὶν μεῖζον καὶ ἑαυτοῦ, ὧν δὲ τάλλα μείζω 

ὃ: ἐστὶν μηδενὸς μεῖζον, πάντως ἄν που ἐχεῖνό 2: αὐτῷ 
(Ε 2990) ὑπτάρχοι, εἴττερ ἑαυτοῦ μεῖζον εἴη, χαὶ ἔλαττον ἑαυτοῦ 

εἶναι" ἢ οὔ; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώχρατες. Οὐχοῦν 5 
χαὶ εἴ τι διπλάσιόν ἔστιν τῶν τε ἄλλων διπλασίων χαὶ 
ἑαυτοῦ, ἡμίσεος δήπου ὄντος ἑαυτοῦ τε χαὶ τῶν ἄλλων 
διπλάσιον ἂν εἴη" οὐ γάρ ἐστίν που ἄλλου διπλάσιον ἢ 
ἡ μέσεος. ““ληϑῆ. Πλέον δὲ αὑτοῦ ὃν οὐ χαὶ ἔλαττον ' 
ἔσται, χαὶ βαρύτερον ὃν κουφότερον, χαὶ πρεσβύτερον ὃν τὸ 

Ὀ γεώτερον, χαὶ τἀλλα πάντα ὡσαύτως, ὃ τέ περ ἂν τὴν 
ἑαυτοῦ δύναμιν πρὸς ἑαυτὸ ἔχῃ, οὗ χαὶ ἐκείνην ἕξει τὴν 
οὐσίαν, πρὸς ἣν ἢ δύναμις αὐτοῦ ἦν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" (Ε 135) 
οἷον ἢ ἀχοή, φαμέν, οὐχ ἄλλου τινὸς ἣν ἀχοὴ ἢ φωνῆς" 
ἢ γάρ; Ναί. Οὐχοῦν εἴπερ αὐτὴ αὑτῆς ἀχούσεται, φωνὴν 15 
ἐχούσης ἑαυτῆς ἀχούσεται" οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἀχούσειεν. 
Πολλὴ ἀνάγκη. Καὶ ἢ ὄψις γέ σπου, ω ἄριστε, εἴπτερ 

ὄψεται αὐτὴ ἑαυτήν, χρῶμά τι αὐτὴν ἀνάγχη ἔχειν" ἄχρων 
Ε γὰρ ὄψις οὐδὲν μή ποτε ἴδη. Οὐ γὰρ οὗν. Ὁρᾷς οὖν, ὦ 

Κριτία, ὅτι ὅσα διεληλύϑαμεν, τὰ μὲν αὐτῶν ἀδύνατα 20 
παντάπασι φαίνεται ἡμῖν, τὰ δ᾽ ἀπιστεῖται σφόδρα μή 
ποτ᾽ ἂν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν πρὸς ἑαυτὰ σχεῖν; μεγέϑη 
ἡ γὰρ καὶ πλήϑη χαὶ τὰ τοιαῦτα ταντάπασιν ἀδύνα- 

τ} οὐχί; Πανυ γε. “ἀχοὴ δ᾽ αὖ χαὶ ὄψις χαὶ ἔτι γε 
ΤιρησῖΣ αὑτὴ ἑαυτὴν κινεῖν, χαὶ ϑερμότης κάειν, χαὶ πάντα 253 

1609 δὴ τὰ τοιαῦτα τοῖς μὲν ἀπιστίαν ἂν" παράσχοι, ἴσως δέ 

τισιν οὔ. μεγάλου δὴ τιγος, ὦ ΠΡ ἀνδρὸς δεῖ, ὅστις 
τοῦτο χατὰ πάντων ἱχανῶς διαιρήσεται, πότερον οὐδὲν 
τῶν ὄντων τὴν αὑτοῦ δύναμιν αὑτὸ πρὸς ἑαυτὸ πέφυχεν 
ἔχειν ἱπλὴν ἐπιστήμης, ἀλλὰ πρὸς ἄλλο, ᾿ τὰ μέν, τὰ 30 
δ᾽ οὔ" καὶ εἰ ἔστιν αὐ ἅτινα αὐτὰ πρὸς αὑτὰ ἔχει, ἀρ᾽ ἐν 
τούτοις ἐστὶν ἐπιστήμη, ἣν δὴ ἡμεῖς σωφροσύνην φαμὲν 

Ι εὕροιμεν ΤΡ: εὕροι μὲν ΒΟ 2 μείζω Τ: μείζων Β 3 ἂν που 
ΒΟΥΙΡΒΙ: δὴ ἃ ἄν που ΒΤ (δήπου ἐκεῖνο γ᾽ ἂν ΝΑΒΕΥ τη πΘτηο5.3 1 342) 
Ι αὐτῷ Β: αὑτῷ 8 διπλάσιον Τ: διπλάσιον ὧν Β, 564 ἴῃ τηᾶΥρ-. 
ὙΠ ποΐα 9. αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ το ἔσται Β: ἐστι ᾿φοπηρεπαϊο ἐΝ 
18 ἂν »άγκη Τ: ἀνάγκην Β 19 μιή ΒΔ ΠΡΔυτη: ἂν μή ΒΤΊδη Β: εἴδη Τ' 
Ι ὁρᾶις Β, 5εἀ ε ἴῃ Τ88. 24 γε (ροϑβί ἔτι) εχ ετηθεπά. Τὶ τε ἜΤ 
26 δὴ 5ΟΥ͂Ρ5ι: αὖ ΒΥ, ἀεϊενῖξ Ηδεϊπαοτέ Ὶ ἀπιστίαν ἂν Ἠεϊπάοτί: 
ἀπιστίαν ΒΤ 2429 αὑτοῦ ΒΊ: αὐτὴν 6Χ εμηεπά. ἐνρδς πλὴν ἐπι- 
στήμης ἀφΙανι ΟΙΦΙ ΘΥΤ Δ ΠΟΥ 31 αὑτὰ Β: αὑτὰ εχ αὐτὰ Τ 
22 ἐπιστήμη ΒΤ; ἡ ἐπιστήμη Ἠεϊηαοτῇ 
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εἶναι. ἐγὼ μὲν οὐ πιστεύω ἐμαυτῷ ἱχανὸς εἶναι ταῦτα 
διελέσϑαι" διὸ καὶ οὔτ᾽ εἰ δυνατόν ἐστι τοῦτο γενέσϑαι, 
ἐπιστήμης ἐπιστήμην εἶναι, ἔχω διισχυρίσασϑαι, οὔτ᾽ εἰ Β 
ὃ τι μάλιστα ἔστι, σωφροσύνην ἀποδέχομαι αὐτὸ εἶναι, 

᾿ πρὶν ἂν ἐπισχέψωμαι, εἴτε τι ἂν ἡμᾶς ὠφελοῖ τοιοῦτον 
ὄν, εἴτε μή. τὴν γὰρ οὖν δὴ σωφροσύνην ὠφέλιμόν τι 
χαὶ ἀγαϑὸν μαντεύομαι εἶναι" σὺ οὖν, ὦ χειαῖ Καλλαίσχρου 
-- είϑεσαι γὰρ σωφροσύνην τοῦτ᾽ εἶναι, ἐπιστήμην ἔττι-- ([ 2918) 

στήμης καὶ δὴ καὶ ἀνεπιστημοσύνγης --- πρῶτον μὲν τοῦτο 
το ἔνδειξαι, ὅτι δυνατὸν [ἀποδεῖξαί σε] ὃ νυνδὴ ἔλεγον, ἔπειτα 

πρὸς τῷ δυνατῷ ὅτι χαὶ « φέλεμον" χὰἀμὲ τάχ ἂν ἀπο- Γ᾿ 
πληρώσαις, ὡς ὑρϑῶς λέγεις περὶ σωφροσύνης, ὃ ἔστιν. 

Καὶ ὃ Κριτίας ἀχούσας ταῦτα χαὶ ἰδών με ἀποροῦντα, 
ὥστιερ οἱ τοὺς χασμωμέγους καταντιχρὺ ὁρῶντες ταὐτὸν 

τὸ τοῦτο ξυμπάσχουσιν, κἀκεῖνος. ἔδοξέ μοι ὑπ’ ἐμοῦ ἀπο- 
ροῦντος [ἀναγχασϑῆναι χαὶ αὐτὸς ἁλῶναι ὑττὸ ἀπορίας. 
ἅτε οὖν εὐδοκιμῶν ἑχάστοτε, ἠσχύνετο τοὺς παρόντας, 
χαὶ οὔτε ξυγχωρῆσαί μοι ἤϑελεν ἀδύνατος εἶναι διελέσϑαι 
ἃ προὐκαλούμην αὑτόν, ἔλεγέν τε οὐδὲν σαφές, ἐπικαλύ- Ὁ 

20 πτων τὴν ἀπορίαν. χἀγὼ ἡμῖν ἕνα ὃ λόγος σεροΐοι, εἶττον 
.4λλ᾽ εἰ δοχεῖ, ὦ Κριτία, γῦν μὲν τοῦτο ξυγχωρήσωμεν, 
δυνατὸν εἶναι γενέσϑαι ἐπιστήμην ἐπιστήμης" αὖϑις δὲ 
ἐπισχεψόμεϑα εἴτε οὕτως ἔχει εἴτε μή. ἴϑι δὴ οὖν, εἶ ὃ 
τι μάλιστα δυνατὸν τοῦτο, τί μᾶλλον οἷόν τέ ἐστιν εἰδέ- 

25 ναι ἅ τέ τις οἶδε καὶ ἃ μή; τοῦτο γὰρ δήπου ἔφαμεν 
εἶναι τὸ γιγνώσχειν αὑτὸν χαὶ ΘΟ ΟΜ Εν" ἢ γάρ; Πάνυ 

γε, ἢ δ᾽ ὕς, χαὶ ξυμβαίνει γέ που, ὦ Σώχρατες. εἶ γάρ Ε 
τις ἔχει ἐπιστήμην ἣ αὐτὴ αὑτὴν γιγνώσχει, τοιοῦτος ἂν 
αὐτὸς εἴη οἱόνπτερ ἐστὶν ὃ ἔχει. ὥσπερ, ὅταν τάχος τις 

30 ἔχῃ, ταχύς, χαὶ ὅταν χάλλος, καλός, καὶ ὅταν γνῶσιν, )γι- 
γνώσχωγ" ὅταν δὲ δὴ γνῶσιν αὑτὴν αὑτῆς τις ἔχῃ, γιγνώ- 
σχων που αὐτὸς ἑαυτὸν τότε ἔσται. Οὗ τοῦτο, ἣν δ᾽ ἐγώ 
ἀμφισβητῶ, ὡς οὐχ ὅταν τὸ αὑτὸ γιγνῶσχόν τις ἔχῃ, αὖ- 
τὸς αὑτὸν γνώσεται, ἀλλ᾽ ἔχοντι τοῦτο τίς ἀνάγχη εἰδέναι 

35 ἅ τε οἶδεν χαὶ ἃ μὴ οἶδεν; Ὅτι, ὦ Σώχρατες, ταὐτόν ἐστιν 110 
τοῦτο ἐχείνῳ. Ἴσως, ἔφην, ἀλλ᾽ ἐγὼ κινδυνεύω ἀεὶ ὁμοῖος 

το ἀποδεῖξαί σε ἄφὶοενι ΗοΙηοτί τ6 ἀναγκασϑῆναι ἀε]ονιί 

Βδάμαπὶ Εἰ: (οΒοί τη ΠΟ ΠΊΟ 5.5 Ψιο 2:αὔϑις ΒΤ: εἰσαῦϑες Η!γβοΠῖρ 
25 ἅτε τίς ΒΤ | καὶ ἃ Βῖ: καὶ Τ᾽ 33 αὐτὸτή 435 καὶ ἃ ΝΙΏΔΟΡ. 
ΒΌΡΡΙ. 7: καὶ ἅτε ΒῚ 46 τοῦτο (ογῃατῖιβ: τὸ αὐτὸ ΒΤ 



ΕἾ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1το 

εἶναι" οὗ γὰρ αὖ μανϑάνω ὡς ἔστιν τὸ αὐτὸ [ἃ οἶδεν 
εἰδέναι χαὶ ἃ τις μὴ οἶδεν εἰδέναι. πῶς λέγεις, ἔφη; 
Ὧδε, ἦν δ᾽ ἐγώ. ἐπιστήμη που ἐπιστήμης οὖσα ἄρα πλέον 
τι οἵα τ᾽ ἔσται διαιρεῖν, ἢ ἢ ὅτι τούτων τόδε μὲν ἐπιστήμη, 
τόδε δ᾽ οὐχ ἐπιστήμη; Οὔν, ἀλλὰ τοσοῦτον. Ταὐτὸν οὖν 5 

Β ἐστὶν ἐπιστή ἡμὴ τὲ χαὶ ἀνετειστημοσύνη ὑγιεινοῦ, καὶ ἔἐπει- 
([.291}) στή μη τε χαὶ ἀνεπιστηι μοσύνη διχαίου; Οὐδαμῶς. ᾿“λλὰ 

τὸ μὲν οἶμιαι ἰατρική, τὸ δὲ πολιτική, τὸ δὲ οὐδὲν ἄλλο 
ἢ ἐπιστήμη. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐχοῦν ἐὰν μὴ προσετείστηταί 
τις τὸ ὑγιεινὸν χαὶ τὸ δίκαιον, ἀλλὰ ἐπιστήμην μόγον τὸ 
γιγνώσχῃ ἅτε τούτου μόνον ἔχων ἐπιστήμην, ὅτι μέν τι 
ἐπίσταται χαὶ ὅτι ἐπιστήμην τινὰ ἔχει, εἰκότως ἂν γι- 
γνώσχοι χαὶ περὶ αὑτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων" ἤ γάρ; Ναί. 

ς Ὅ τι δὲ γιγνώσχει, ταύτῃ τῇ ἐσειστί μῃ πῶς εἴσεται; γι- 
γνώσχει γὰρ δὴ τὸ μὲν ὑγιεινὸν τῇ ἰατριχῇ ἀλλ οὐ σω- τ5 
φροσύνῃ, τὸ δὲ ἁρμονιχὸν μουσιχῇ ἀλλ οὐ σωφροσύνῃ, 
τὸ δ᾽ οἰχοδομιχὸν οἰχοδομιχῇ ἀλλ᾿ οὐ σωφροσύνῃ, χαὶ 
οὕτω πάντα" ἢ οὔ; Φαίνεται. Σωφροσύνῃ δέ, εἴπερ μό- 

γον ἐστὶν ἐστιστημι μῶν ἐπιστήμη, σεῶς εἴσεται ὅτε τὸ ὕγιει- 
γὸν γιγνώσχει ἢ ὅτι τὸ οἰχοδομιχόν; Οὐδαμῶς. Οὐχ ἄρα 320 
εἴσεται ὃ οἶδεν ὃ τοῦτο ἀγνοῶν, ἀλλ ὅτι οἶδεν μόνον. 

Ὁ Ἔοιχεν. Οὐκ ἄρα σωφρονεῖν. τοῦτ᾽ ἂν εἴη οὐδὲ σωφροσύνη, 
εἰδέναι ἃ τε οἶδεν χαὶ ἃ μὴ οἶδεν, ἀλλ, ὡς ἔοιχεν, ὅτι 
οἶδεν χαὶ ὅτι οὐχ οἶδεν μόνον. Κρδιρ ας Οὐδὲ ἄλλον 
ἄρα οἷός τε ἔσται οὗτος ἐξετάσαι φάσχοντά τι ἐπίστα- 25 
σϑαι, πότερον ἐπίσταται ὃ φησιν ἐπίστασϑαι ἢ οὐχ ἕπίέ- 
σταται" ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον, ὡς ἔοιχεν, γνώσεται, ὅτι 
ἔχει. τιγὰ ἐπιστήμην, ὅτου δέ γε, ἡ σωφροσύνη οὐ ποιήσει 

Ε αὐτὸν γιγνώσχειν. Οὐ φαίνεται. Οὔτε ἄρα τὸν σπρος- 
ποιούμενον ἰατρὸν εἶναι, ὄντα δὲ μή, χαὶ τὸν ὡς ἀληϑῶς 3. 
ὄντα οἷός τε ἔσται διαχρίνειν, οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν 
ἐπιστημόνων χαὶ μή. σχεψώμεϑα δὲ ἔχ τῶνδε" εἰ μέλλει 

1 τὸ αὐτὸ ΒΤ: τὸ αὐτὸ τὸ Ἠεἰϊπάοτέ (τὸ αὐτὸ ὅτε τις οἶδεν εἰδέ- 
ναι καὶ ἃ τις οἶδεν ἢ μὴ οἶδεν εἰδέναι ΘΟΒΙΘΙΘΥΤΊΔΟΠΘΓ, τὸ αὐτὸ τῷ 
ὅτι τις οἶδεν ροβίδα ΘοΠ] θ᾽ θυτηδομοτ) [ ἃ οἶδεν --- οἶδεν εἰδέναι 461ε- 
νἱῖ ΗοΈπεθθἊεκ Ηϊββίηκ δηϊπηιααν. 8 4 οἷά ΤΊ διαιρεῖν ΕΧ ετηθηᾷ. Τὶ 
διευρεῖν ἘΡΙ ΔὉΝ τόδε δ᾽ τενετα ΒΤ ταὐτὸν οὖν Τ: ταῦτ᾽ οὖν οὖν Β, 
ταυτὸν οὖν ταύτῃ Ἠεϊπάοτῇ Ρ]αϊοη!5 1. ΓΝ (1805) Ρ. ΧΧΥῚ 7 ;- 
καίου ΒΤ: ϑύανῥεν καὶ ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπεστημοσύνη ἐπιστήμης 
ἀυδιίαηίοσ Ἡεδιηάοτῇ (1802) 11 γιγνώσκῃ ΔΡΌΡΤΑΡΒΔ: γιγνώσκει 
ΒΤ τ4 δὲ, 564 ὲ εχ Ἂεπηεπά. | πῶς ΝΊΠπαΟΡ. 5ΌΡΡΙ. 7: ὅπως ΒΤ 
τ8 σωφροσύνη κα δὲ Β 
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ὃ σώφρων ἢ ὁστισοῦν ἄλλος τὸν ὡς ἁληϑῶς ἱ ἰατρὸν δια- 
γνώσεσϑαι καὶ τὸν μή, ἀρ οὐχ ὧδε ποιήσει" περὶ μὲν 
ἰατρικῆς δήπου αὐτῷ οὐ διαλέξεται" οὐδὲν γὰρ ἐπαΐει, 
ὡς ἔφαμεν, ὃ ἰατρὸς ἀλλ᾽ ἢ τὸ ὑγιεινὸν χαὶ τὸ νοσῶδες" 

ἢ" οὔ; Ναί, οὕτως. Περὶ δέ γε ἐσπειστήμης οὐδὲν οἶδεν, 
ἀλλὰ τοῦτο δὴ τῇ σωφροσύνῃ μόνῃ ἀπέδομεν. Ναί. Οὐδὲ 
περὶ ἰατρικῆς ἄρα οἶδεν ὃ ἰατριχός, ἐγυξιδιστερ ἡ ἰατριχὴ 
ἐπιστήμη οὖσα τυγχάνει. “4ληϑῆ. Ὅτι μὲν δὴ ἐπιστήμην 
τινὰ ἔχει, γνώσεται ὃ σώφρων τὸν ἰατρόν" δεῖν δὲ πεῖραν 
λαβεῖν ἢ ἥτις ἐστίν, ἄλλο τι σχέψεται ὠντινων; ἢ οὐ τούτῳ 
ὥρισται ἑκάστη ἐπιστήμη μὴ μόνον ἐπιστήμη εἶναι ἀλλὰ 
καὶ τίς, τῷ τινῶν εἶναι; Τούτῳ μὲν οὖν. Καὶ ἡ ἰατριχὴ 

δὴ ἑτέρα εἶναι τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ὠὡρίσϑη τῷ τοῦ 
ὑγιεινοῦ εἶναι χαὶ νοσώδους ἐπιστήμη. Ναί. Οὐκοῦν ἐν 
τούτοις ἀναγχαῖον σχοπεεῖν τὸν βουλόμενον ἰατρικὴν σκχο- 
σεεῖν, ἐν οἷς σπτοτ᾽ ἔστιν" οὐ γὰρ δήττου ἔν γξ8 τοῖς ἔξω, ἐν 
οἷς οὐχ ἔστιν; Οὺ δῆτα. Ἔν τοῖς ὑγιεινοῖς ἄρα χαὶ γο- 
σώδεσιν ἐπισχέψεται τὸν ἰατρόν, ῃ ἰατρικός ἐστιν, ὃ 
ὀρϑῶς σχοπούμενος. οιχεν. Οὐχοῦν ἕν τοῖς οὕτως ἢ 
λεγομένοις ἢ πραττομένοις τὰ μὲν λεγόμενα, εἰ ἀληϑῆ 
λέγεται, σχοπούμενος, τὰ δὲ πραττόμενα, εἶ ὀρϑῶς τράτ- 
τεται; “νάγκη. Ἦ οὖν ἄνευ ἰατρικῆς δύναιτ᾽ ἄν τις τού- 
τῶν ποτέροις ἐπαχολουϑῆσαι; Οὐ δῆτα. Οὔτε γε ἄλλος 
οὐδείς, ὡς ἔοικεν, τελὴν ἰατρός, οὔτε δὴ ὃ σώφρων" ἰατρὸς 
γὰρ ἂν εἴη πρὸς τῇ σωφροσύνῃ. Ἔστι ταῦτα. Παντὸς 
ἄρα μᾶλλον, εἰ ἡ σωφροσύνη ἐπιστήμης ἐπιστήμη μόνον 
ἐστὶν καὶ ἀνεπιστημοσύνης, οὔτε ἰατρὸν διαχρῖναι οἵα 
τὲ ἔσται ἐπιστάμεγον τὰ τῆς τέχνης ἢ μὴ ἑπιστάμενον, 
προσποιούμενον δὲ ἢ οἰόμενον, οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν 
ἐπισταμένων χαὶ ὁτιοῦν, πλήν γε τὸν αὑτοῦ ὁμότεχνον, 

τ ἢ ΤΙ τὶ Β | ἢ ὁστισοῦν ἄλλος ἀοἸον! Ἡοεπερεεὶς ΗΙββίηῖ 
Δηϊτηδᾶν. 8 7 ἰατρικὸς ΒΤ: ἰατρὸς 1 ο δεῖν δὲ ἩδΙτηδηη: δεῖ 
δὴ Β, δὲ δὴ Τ, εἰ δὲ δεῖ Ἡδϊη οτῇ ῬΙαϊοηΐβ 1. ΓΝ (1805) Ρ. ΧΧΥῚ, 
ΘΒ] ΘΙ Ιτηδ Ποῦ 10 σκέψεται Β, 5684 ε δηΐθ τ ἴῃ τ85. ἰ ὥντενων 
τ: ὥντινυν Β, ὧντινῦν ΤΊ] τούτὼ Ἴ, 564 βιρῖα υ 185. εἴ ὡ 6Χχ 
ΘΙΠΠΘηα. ᾿1Ι μόνον ἐπιστήμη Τ: μόνον ἐπιστήμῃ Β 12 εἶναι ΒΤ: 
εἶναι; Ναί Ἠεοϊηδοτί ΡΙαίοη!5 1. ΓΝ (1805) Ρ. ΧΧΥΠ 13 τῷ τοῦ 
Β: τῷτὸ Τ᾽ 18 ἢ κ Β 19 τοῖς οὕτως ΒΊ; τοιούτοις να] τούτοις 
Ἡεϊπάουῖ 22 ἡ Τ; εἰ Β, 5684 ἴῃ τηδΥρ'.. ν]} ποία 23 ποτέροις Τ: 
προτέροις Β | οὔτε γε ΝΑΘΡΘΙ5ΡΆ ΟΝ 6ῃη. ῬΙαΐ. ο: οὐδέ γε ΒΤ, οὐδέ 
γε Βα! θαση 26 εἰ " Β ((ἱὶ εἴη) 27 ἀνεπιστημοσύνης Β: ἄφε- 
σπιστημοσύνης ἐπιστήμη Τ| οἵα Β: οἷά Τ᾽ 30 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ' 
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ὥσπερ οἱ ἄλλοι δημιουργοί. Φαίνεται, ἔφη. Τίς οὖν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, ὡ Κριτία, ὠφελία ἡμῖν ἔτι ἂν εἴη ἀπὸ τῆς σω- 
φροσύνης τοιαύτης οὔσης: εἰ μὲν γάρ, ὃ ἐξ ἀρχῆς ὑπετι- 
ϑέμεϑα, ἤδειν ὃ σώφρων ἅ τε ἤδει χαὶ ἃ μὴ ἤδει, τὰ 
μὲν ὅτι δἰδέ: τὰ δ᾽ ὅτι οὐχ οἶδεν, χαὶ ἄλλον ταὐτὸν τοῦτο 
στεπονϑότα ἐπισχέψασϑαι οἷός τὶ ἦν, μεγαλωστὶ ὦ ἂν ἡμῖν, 
φαμέν, ὠφέλιμον ἣν σώφροσιν εἶναι" ἀναμάρτητοι γὰρ 
ἂν τὸν βίον ἐζῶμεν αὗτοί τὲ οἱ τὴν σωφροσύνην ἔχοντες 
καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι ὑφ᾽ ἡμῶν ἢ ἤρχοντο. οὔτε γὰρ 
ἂν αὐτοὶ ἐπεχειροῦμεν πράττειν ἃ μὴ ἠπιστάμεϑα, ἀλλ 
ἐξευρίσχοντες τοὺς ἐπισταμένους ἐχείνοις ἂν παρεδίδομεν, 
οὔτε τοῖς ἄλλοις ἑπετρέπομεν, ὧν ἤρχομεν, ἄλλο τι πράτ- 
τειν ἢ ὅ τι πράττοντες ὀρϑῶς ἔμελλ ον πράξειν" τοῦτο δ᾽ 
ἦν ἄν, οὗ ἐπιστήμην εἶχον" χαὶ οὕτω δὴ ὑπὸ σωφροσύνης 
οἰχία τε οἰχουμένη ἔμελλεν χαλῶς οἰχεῖσϑαι, πόλις τὲ 
πολιτευομένη, καὶ ἄλλο ττᾶν οὗ σωφροσύνη ἄρχοι" ἅμαρ- 
τίας γὰρ ἐξηρημέγης, ὀρϑότητος δὲ γ ἡγουμένης, ἐν σπάσῃ 
σράξει ἀναγχαῖον χαλῶς χαὶ εὑ πράττειν τοὺς οὕτω δια- 
κειμένους, τοὺς δὲ εὖ “πράττοντας εὐδαίμονας εἶναι. ἀρ᾽ 
οὐχ οὕτως, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Κριτία, ἐλέγομεν περὶ σωφρο- 
σύνης, λέγοντες ὅσον ἀγαϑὸν εἴη τὸ εἰδέναι ἅ τε οἷδέν 
τις χαὶ ἃ μὴ οἶδεν; Πάνυ μὲν οὗν, ἔφη, οὕτω. Νῦν δέ, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, δρᾷς ὅτι οὐδαμοῦ ἐπιστήμη οὐδεμία τοιαύτη 
οὖσα πέφανται. Ὁρῶ, ἔφη. “1ρ᾽ οὗν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τοῦτ᾽ 
ἔχει τὸ ἀγαϑὸν ἣν νῦν εὑρίσκομεν σωφροσύνην οὖσαν, τὸ 
ἐπιστήμην ἐπίστασϑαι χαὶ ἀνεπιστημοσύνην, ὅτι ὃ ταύ- 
τὴν ἔχων, ὃ τι ἂν ἄλλο μαγνϑάνῃ, ὁᾷόν τὲ μαϑήσεται χαὶ 
ἐναργέστερα πάντα αὑτῷ φανεῖται, ἅτε πρὸς ἑχάστῳ ᾧ 
ἂν μανϑάνῃ προσχαϑορῶντι τὴν ἐπιστήμην" χαὶ τοὺς 
ἄλλους δὴ χάλλιον ἐξετάσει περὶ ὧν ἂν χαὶ αὐτὸς μάϑῃ, 
οἱ δὲ ἄνευ τούτου ἐξετάζοντες ἀσϑενέστερον χαὶ φαυλό- 
τερον τοῦτο ὁράσουσιν; ἀρ᾽, ὦ φίλε, τοιαῦτα ἄττα ἐστὶν 
ἃ ἀπολαυσόμεϑα τῆς σωφροσύνης, ἡμεῖς δὲ μεῖζόν τι 

: ὥσπερ Β: ὥσπερ ἂν Τ' 6 μεγαλωστὶ ϑίερΠαπιβ: μεγάλως 
τι ΒΤ 8 ἐζῶμεν Βὲ; δεέζῶμεν Τ΄] τε οἱ ἩἨεϊηαοτί; τε καὶ οὗ ΒΤ 
12 οὔτε Τ; ὃ οὔτε Β τῷ οἰκουμένη Β: οἰκονομουμένη Τ᾽ [ ἔμελλεν 
καλῶς Β: καλῶς ἔμελλεν Τ΄ | οἰκεῖσθαι Β, 5684 εἴ εχ ΕἸηθπα. τό πᾶν 
ΤΙ: τὶ πᾶν Β 17 ἐξηρημένης ΤΊ δέῃ ἡρημένης Β 18 ἀναγκαῖον 
καλῶς καὶ εὖ πράττειν Τ: καλῶς πράττειν ἀναγκαῖον καλῶς καὶ εὖ 
πράττει» } Ἐ 
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βλέπομεν καὶ ζητοῦμεν αὐτὸ μεῖζόν τι εἶναι ἢ ὅσον ἐστίν; 
Τάχα δ᾽ ἂν, ἔφη, οὕτως ἔχοι. 

Ἴσως, ἦν δ᾽ ἐγώ" ἴσως δέ ΜΠ ἡμεῖς οὐδὲν χρηστὸν 
ἐξητήσαμεν. τεχμαίρομαι δέ, ὅτε μοι ἄτοπ' ἄττα χατα- 
φαίνεται χιξρὶ σωφροσύνης, εἰ τοιοῦτόν ἔστιν. ἴδωμεν 
γάρ, εἰ βούλει, συγχωρήσαντες χαὶ ἑἐπίστασϑαι ἐπιστήμην 
δυνατὸν εἶναι χαὶ ὅ γε ἐξ ἀρχῆς ἐτιϑέμεϑα σωφροσύνην 

εἶναι, τὸ εἰδέναι ἅ τε οἶδεν καὶ ἃ μὴ οἶδεν, μὴ ἀποστε- 
ρήσωμεν, ἀλλὰ δῶμεν" χαὶ πιάντα ταῦτα δόντες ἔτι βέλ- 
τιον σχεινώμεϑα, εἰ ἄρα τι καὶ ἡμᾶς ὀνήσει τοιοῦτον ὅν. 
ἃ γὰρ γυνδὴ ἐλέγομεν, ὡς μέγα ἂν εἴη ἀγαϑὸν ἡ σωφρο- 
σύνη, εἶ τοιοῦτον εἴη, ἡγουμένη διοικήσεως καὶ οἰκίας 
καὶ πόλεως, οὐ μοι δοχοῦμεν, ὠ Κριτία, καλῶς ὡμολο- 
γηχέναι. Πῶς δή; ἡ δ᾽ ὅς. Ὅτι, ἣν δ᾽ ἐγώ, ῥᾳδίως 
ὡμολογήσαμεν μέγα τι ἀγαϑὸν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις, εἰ 
ἕχαστοι ἡμῶν, ἃ μὲν ἴσασιν, πράττοιεν ταῦτα, ὰ δὲ μὴ 
ἑπίσταιντο, ἄλλοις πιαραδιδοῖεν τοῖς ἐπισταμένοις. Οὐχ 

οὗν, ἔφη, χαλῶς ὡμολογήσαμεν; οὐ μοι δοχοῦμεν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ. ἅτοπα λέγεις ὡς ἀληϑῶς, ἔφη, ὦ Σώχρατες. Νὴ 
τὸν χύνα, ἔφην, χαὶ ἐμοί τοι δοχεῖ οὕτω, χἀνταῦϑα χαὶ 
ἄρτι ἀποβλέψας ἄτοπ᾽ ἄττ᾽ ἔφην μοι προφαίνεσϑαι, χαὶ 
ὅτι -φοβοίμην μὴ οὐχ ὀρϑῶς σχοποῖμεν. ὡς ἀληϑῶς γάρ, 
εἶ ὅ τι “μάλιστα τοιοῦτόν ἐστιν ἣ σωφροσύνη, οὐδέν μοι 
δῆλον. εἶναι, δοχεῖ ὃ τι ἀγαϑὸν ἡμᾶς ἀπεργάζεται. Πῶς 
δή; ἢ δ᾽ ὅς. λέγε, ἵνα χαὶ ἡμεῖς εἰδῶμεν ὃ τι λέγεις. 
Οἶμαι μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ληρεῖν με ὅμως τό γε προφαινό- 
μδνον ἀναγχαῖον σχοπεῖν χαὶ μὴ εἰχῇ παριέναι, εἴ τίς γε 
αὑτοῦ χαὶ σμιχρὸν χήδεται. Καλῶς γάρ, ἔφη, λέγεις. 

᾿ἄχουε δή, ἔφην, τὸ ἐμὸν ὄναρ, εἴτε διὰ κεράτων εἴτε 
δ ἐλέφαντος ἐλήλυϑεν. εἰ γὰρ ὃ τι μάλιστα ἡμῶν ἄρχοι 

29 Ἠροτπεγ. Οάγϑ5. 10; 562 δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων] 

αἵ μὲν γὰρ χεράεσσι τετεύχαται, αἷ δ᾽ ἐλέφαντος 

4 τεκμαίρομαι δὲ Τ: τεκμαιρόμενοι ΒΕ γιεῖναν Ἠεϊηάοτί: εἶναι 
εἰδέναι ΓΕ Τ᾽ 9 ἀλλὰ δῶμεν ὙΓΣ ἀλλ᾽ ἴδωμεν Β Ι πάντα ταῦτα : 
ταῦτα ἅπαντα Τ' 10 ἄρα τι 1 Ὲ ἄρτι ΒΤ [[ ὀνήσει Τ: ὀνήσειν Β 
17 οὐκ οὖν ἩΝΙΙΏΔΠΗ: οὐκοὺν Β, οὐκοῦν Τ, οὔκουν 5.4 ΠΡ δύτη 

20 ἔφη ΤΊ δοκεῖ Τ; δοκεῖν Β ] οὕτω" κανταῦϑα ἨΕΥΤΉΔΠΗ: οὕτως εἰ 
ἐνταῦϑα Β, 564 [ἴῃ τηδῖρ. ὙἹΕ] ηοίδ, οὕτως ἐνταῦϑα Τ, οὑτωσὶ ἐν- 
ταῦϑα ΨΊπάοΡ. ̓ΒΡΡΙ. 7 21: ἀτοττ᾽ ἀττ᾽ ΒΔΑΠΔΙῚ Εττμγ 4οπι. ΧΧΙΙ: 
ἄτοπα γ ̓ ΒΊ, ἅτοτστά τ᾽ ΒΕΚΚοτΥ | ἔφην Τ: ἔφη Β 25 ἢ. 566 οχ 
πὐναν α 11 ὅς Τ' Ξε ὅ ἴῃ 85. 27 παριέναι Τ; παρεῖναι Β 28 αὖὐ- 
τοῦ Β: αὐτοῦ τὰ 
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Β ἣ σωφροσύνη, οὖσα οἵαν νῦν δριζόμεϑα, ἄλλο τι χατὰ 
τὰς ἐπιστήμας ἂν πράττοιτο, χαὶ οὔτε τις κυβερνήτης 
φάσχων εἶναι, ὧν δὲ οὔ, ἐξαττατῴη ἂν ἡμᾶς, οὔτε ἰατρὸς 
οὔτε στρατηγὸς οὔτ ἄλλος οὐδείς, προσποιούμενός τι 
εἰδέναι ὃ μὴ οἶδεν, λανϑάνοι ἂν ἔχ δὴ τούτων οὕτως ς 
ἐχόντων ἄλλο ἂν ἡμῖν τι ξυμβαίνοι͵ ἢ ὑγιέσιν τε τὰ σώ- 
ματα εἶναι μᾶλλον ἢ νῦν, χαὶ ἐν τῇ ϑαλάττῃ χινδυνεύον- 
τας χαὶ ἐν πολέμῳ σῴζεσϑαι, καὶ τὰ σχεύη χαὶ τὴν ἂμ- 

( πεχόνην χαὶ ὑπόδεσιν πᾶσαν χαὶ τὰ χρήματα πάντα 
τεχνιχῶς ἡμῖν εἰργασμένα εἶναι χαὶ ἄλλα πολλὰ διὰ τὸ το 
ἀληϑινοῖς δημιουργοῖς χρῆσϑαι; εἰ δὲ βούλοιό γε, χαὶ 
τὴν μαντιχὴν εἶναι ξυγχωρήσωμεν ἑ ἐπιστήμην τοῦ μέλλον- 
τος ἔσεσϑαι, χαὶ τὴν σωφροσύνην, αὐτῆς ἐπιστατοῦσαν, 
τοὺς μὲν ἀλαζόνας ἀποτρέπειν, τοὺς δὲ ὡς ἀληϑῶς μάν- 
τεις χαϑιστάναι ἡμῖν προφήτας τῶν μελλόντων. χατε- τὸ 
σχευασμένον δὴ οὕτω τὸ ἀνϑρώπινον γένος ὅτε μὲν 

Ὁ ἐπιστημόνως ἂν πράττοι χαὶ ζῴη, ἕπομαι" ἣ γὰρ σω- 
φροσύνη φυλάττουσα οὐχ ἂν ἐῴη σπαρεμπίπτουσαν τὴν 
ἀνεπιστημοσύνην ξυνεργὸν ἡμῖν εἶναι" ὅτι δ᾽ ἐπιστημό-- ((..36}) 
γως ἂν πράττοντες εὖ ἂν πράττοιμεν χαὶ εὐδαιμονοῖμεν, 20 
τοῦτο δὲ οὔπω δυνάμεϑα μαϑεῖν, ὠ φίλε Κριτία. ᾿Δ“λλὰ 
μέντοι, ἢ δ᾽ ὅς, οὐ ῥᾳδίως εὑρήσεις ἄλλο τι τέλος τοῦ εὖ 
πράττειν, ἐὰν τὸ ἐπιστημόνως ἀτιμάσῃς. Σμιχρὸν τοίνυν 
μξ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔτι προσδίδαξον. τίνος ἐπιστημόνως λέ- 

Ε γεις; ἢ σχυτῶν τομῆς; Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. “Ἱλλὰ χαλχοῦ 25 
ἐργασίας; Οὐδαμῶς. ᾿Ἵλλὰ ἐρίων ἢ, ξύλων ἢ ἢ ἄλλου του 
τῶν τοιούτων; Οὐ δῆτα. Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔτι ἐμμέ- 
γομὲν τῷ λόγῳ τῷ εὐδαίμονα εἶναι τὸν ἐπιστημόνως 
ζῶντα. οὗτοι γὰρ ἐπιστημόνως ζῶντες οὐχ ὁμολογοῦνται 
παρὰ σοῦ εὐδαίμονες εἶναι, ἀλλὰ πεερέ τινων ἐπιστημόνως 30 

τι εἰ --- το εἶναι ϑῖο". ἤου]αρ. 5, 133 

1 οἵαν Βί: οἷαν Τ᾽ 4 ἐξαπατῷ Τ: ἐξαπατᾶν Β, 564 ἴῃ τηάΥρ. 
νἸΕΙ ποία, ἐξαπτατῴη ΗΘΥΤΉΔΠΗ 5 δὴ ΒΤ: δὲ ΗδΥτηδηη 6 συμι- 
βαίνοι ἢ Ἠεϊπάοτί; ξυμβαίνοι ΒΤ [1 ἀληϑινοῖς δημιουργοῖς ΤΙ: 
ἀληϑινὸν δημιουργὸν Β τῷ ἡμῖν Ὑ, 564 ροβέ ἴ Τᾶ5. 20 ἂν σπρ. Τ, 
Θίοθαβιβ: τὰ πρ. Β, 5ε4 ἴῃ τηδύρ. ν]} ποία [ πράττοιμεν Β, 564 μιε 
ἴῃ ἴ85. 21 δυνάμεϑα ΒΤ: δυναίμεϑ'αι (510) εχ Εῃηεπα. Τὸ 25 σκυτῶν 
τομῆς Τ: σκυτοτομῆς Β, σκυτοτομικῆς Ὁ, 564 ἴῃ τηᾶῖρ, νἹ] ποίᾳ 
28 εὐδαίμονα Ὁ: εὐδαιμονία Β, 564 ἴῃ τηαῖρ. νἱΠΠ] ποία 29 ὁμολο- 
γοῦνται ΒΤ; ὁμολογοῦσι ἴ 
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ζῶντα σὺ δοχεῖς μοι ἀφορίζεσϑαι τὸν εὐδαίμονα. καὶ (( 2930) 
ἴσως λέγεις ὃν νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸν εἰδότα τὰ μέλλοντα 
ἔσεσϑαι πάντα, τὸν “μάντιν. τοῦτον ἢ ἄλλον τινὰ λέγεις; 
Καὶ τοῦτον ἔγωγε, ἔφη, καὶ ἄλλον. Τίνα; ἣν δ᾽ ἐγώ. ἄρα 
μὴ τὸν τοιόνδε, εἴ τις πρὸς τοῖς μέλλουσιν χαὶ τὰ γξγο-- 
γότα πάντα εἰδείη χαὶ τὰ γῦν ὄντα, χαὶ μηδὲν ἀγνοοῖ; 
φῶμεν γάρ τινα εἶναι αὐτόν. οὐ γὰρ οἶμιαι τούτου γ8 
ἔτι ἂν εἴποις οὐδένα ἐ ἐπτιστημονέστερον ζῶντα εἶναι. Οὐ 
δῆτα. Τόδε δὴ ἔτι προσποϑῶ, τίς αὐτὸν τῶν ἐπιστημῶν 
σοιξῖ εὐδαίμονα; ἢ ἅπασαι ὁμοίως; Οὐδαμῶς ὁμοίως, 
ἔφη. “λλὰ ποία μάλιστα; ἢ τί οἶδεν χαὶ τῶν ὄντων καὶ 
τῶν γεγονότων χαὶ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι; ἀρά .78 ἣτ τὸ 
πεττευτιχόν; Ποῖον, ἢ δ᾽ ὅς, πεττευτιχόν; “4λ}᾽ ἢ τὸ λο- 
γιστικόν; Οὐδαμῶς. “1λλ᾽ Ἃ τὸ ὑγιεινόν; Μᾶλλον, ἔφη. 
κείνη δ᾽ ἣν λέγω μάλιστα, ἡν δ᾽ ἐγώ, ἢ τί; Ἧι τὸ ἀγα- 
ϑόν, ἔφη, καὶ τὸ καχόν. Κ᾿ μεαρέ, ἔφην ἐγώ, σάλαι μ8 
περιέλχεις κύχλῳ, ἀποχρυπτόμενος ὅτε οὗ τὸ ἐπτιστημό- 
γως ἦν ζῆν τὸ εὖ “πράττειν τε χαὶ εὐδαιμονεῖν ποιοῦν, 
οὐδὲ ξυμπασῶν. τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἀλλὰ μιᾶς οὔσης 
ταύτης μόνον τῆς περὶ τὸ ἀγαϑόν τε χαὶ χαχόν. ἐπεί, ὠ 
Κριτία, εἰ ϑέλεις ἐξελεῖν ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἐχ τῶν 
ἄλλων ἐπιστημῶν, ἧττόν τι ἢ μὲν ἰατρικὴ ὑγιαίνειν 
ποιήσει, ἡ δὲ σχυτιχὴ ὑποδεδέσϑαι, ἡ δὲ ὑφαντιχὴ ἦμ- 
φιέσϑαι, ἢ δὲ κυβερνητικὴ κωλύσει ὃν τῇ ϑαλάττῃ ἄπο- 
ϑνήσκειν χαὶ ἡ στρατηγικὴ ἐν πολέμῳ; Οὐδὲν ἥττον, ἔφη. 
Αλ᾽, ὦ φίλε Κριτία, τὸ εὖ 78 τούτων ἕχαστα γίγνεσϑαι 
χαὶ ὠφελίμως ἀπολελοιπτὸς ἡμᾶς ἔσται ταύτης ἀπούσης. 
“ληϑῆ λέγεις. Οὐχ αὕτη δέ γε, ὡς ἔοιχεν, ἐστὶν ἡ σω- 
φροσύνη, ἧς ἔργον ἐστὶν τὸ ὠφελεῖν ἡμιᾶς. οὐ γὰρ ἐπι- 
στημῶν τε καὶ ἀνεπτιστημοσυνῶν ἢ ἐπιστήμη ἐστίν, ἀλλὰ 
ἀγαϑοῦ τε χαὶ χαχοῦ" ὥστε εἰ αὕτη ἐστὶν ὠφέλιμος, ἢ 

1 ζῶντα ΒΟΒΙ]ΘΙΘΥΠΊΔΟΠοΥ: ζώντων ΒΤ | σὺ δοκεῖς ΒΕΚΚΟΕΥ: εὐ 
- ΒΊ, εὖ δοκεῖς Θαϊο ΒΑ516 6 η 515 ΔΙΐοτα, αὖ δοκεῖς ΟΒΙΕίετ- 
ΤΏΔΟΠΕΓ 7 φῶμεν ΒΟΙΙΡΒΙ: ἜΡΕΡΗ ΒΡ Ι γε ἔτι Τ: γ᾽ « ἔτι Β τιῆ τί 
Β, ἥτε Τὸ τ4 ἀλλ᾽ ἡ Β, ἀλλ ἣ 15 ἐκείνη δ᾽ ἣν λέγω ΒΤ: ἐκείνην 
οὖν λέγε Αϑβί, λέγε γεῖ. εἰστὲ ἜΠΡΗΝ πα Ἡεϊηάοτέ σαοαπα ραΐαντ 
ΝΠ π, Β.,..ἡ τέ Τ [ἢ τὸ. Ἐ: τὸ Β 23 ἠμφιέσϑαι Τ: ἀμφιέσϑαι Β 
27 ἀπολελοιπὸς ΤΌ; ἀπολελοιπὼς Β 29 ἧς Μαάνίξ δάνοίϑ. 1 404: 
ἀλλ᾿ ἧς ΒΤ 30 τε Ἠεϊηοτί: γε ΒΤ 31 αὕτη ΘΟΠΙΘΙΘΥΊΔΟΠΘΥΙ:; 
αὐτή ΒΤ | ροβξέ ὠφέλιμος ἀἰδίϊηχιΈ ρτῖπηι5. ΘΟΒ] ΘΙ συ τηδοΠ Υ 
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σωφροσύνη ἄλλο τι ἂν εἴη ἡμῖν. Τί δ᾽, ἦ δ᾽ ὅς, οὐχ ἂν 
αὕτη ὠφελοῖ; εἶ γὰρ ὅ τι μάλιστα τῶν ἐπιστημῶν ἐπι- 
στήμη ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, ἐπιστατεῖ δὲ χαὶ ταῖς ἄλλαις 
ἐπιστήμαις, χαὶ ταύτης δήπου ὁ ἂν ἄρχουσα τῆς περὶ τᾶ- 
γαϑὸν ἐπιστήμης ὠφελοῖ ἂν ἡμᾶς. Ἢ χἂν ὑγιαίνειν 
ποιοῖ, ἣν δ᾽ ἐγώ, αὕτη, ἀλλ οὐχ ἢ ἰατριχή; χαὶ τάλλα τὰ 
τῶν τεχνῶν αὕτη ἂν ποιοῖ, χαὶ οὐχ αἱ ἄλλαι τὸ αὑτῆς 

ἔργον ἑχάστη; ἢ οὐ πάλαι διεμαρτυρόμεϑα, ὅτι ἐπιστή- 
μῆς μόνον ἐστὶν χαὶ ἀνεπιστημοσύγης ἐπιστήμη, ἄλλου 
δὲ οὐδενός" οὐχ οὕτω; Φαίνεταί γε. Οὐχ ἄρα ὑγιείας 
ἔσται δημιουργός. Οὗ δῆτα. “Ἄλλης γὰρ ἣν τέχνης ὑγέεια" 
ἢ οὔ; ΄Ἄλλης. Οὐδ᾽ ἄρα ὠφελίας, ώ ἜΡΉΝῚ ἄλλῃ γὰρ αὖ 
ἀπέδομεν τοῦτο τὸ ἔργον τέχνῃ γυνδή" ἢ γάρ; Πάνυ γε. 
Πῶς οὖν ὠφέλιμος ἔσται ἡ σωφροσύνη, οὐδεμιᾶς ὠφελίας 
οὖσα δημιουργός; Οὐδαμῶς, ὠ Σώχρατες, ἑ ξοιχέν γε. Ὁρᾷς 
οὖν, ὦ Κριτία, ὡς ἐγὼ πάλαι εἰχότως ἐδεδοίχη χαὶ δι- 
καίως ἐμαυτὸν ἡτιώμην ὅτι οὐδὲν χρηστὸν περὶ σωφρο- 
σύνης σχοπῶ; οὐ γὰρ ἂν σου ὅ γε χάλλιστον πάντων 
ὁμολογεῖται εἶναι, τοῦτο ὑμῖν ἀνωφελὲς ἐφάνη, εἴ τι 
ἐμοῦ ὄφελος ἣν πρὸς τὸ χαλῶς ζητεῖν. γῦν δέ -- πανταχῇ 

γὰρ ἐειάμεθε. χαὶ οὐ δυνάμεθα εὑρεῖν ἐφ᾽ ὅτῳ ποτὲ 
τῶν ὄντων ὃ ὀνοματοϑέτης τοῦτο τοὔνομα ἔϑετο, τὴν 
σωφροσύνην. χαίτοι ττολλά γε ξυγχεχωρήχαμεν οὐ ξυμ- 
βαίνονθ᾽ ἡμῖν τῷ λόγῳ. χαὶ γὰρ ἐπιστήμην ἐπιστήμης 
εἶναι ξυγεχωρήσαμεν, οὐχ ἑῶντος τοῦ λόγου οὐδὲ φά- 
σχοντος εἶναι" χαὶ ταύτῃ αὖ τῇ ἐπιστήμῃ χαὶ τὰ τῶν 
ἄλλων ἐπιστημῶν ἔργα γιγνώσκειν ξυγεχωρήσαμιεν, οὐδὲ 
τοῦτ᾽ ἐῶντος. τοῦ λόγου, ἵνα δὴ ἡμῖν γένοιτο ὃ σώφρων 
ἐπιστήμων ὧν τὲ οἶδεν, ὅτι οἴϑεν: χαὶ ὧν μὴ οἶδεν, ὅτι 
οὐχ οἶδεν. τοῦτο μὲν δὴ χαὶ παντάπασι μεγαλοττρεπτῶς 
ξυνεχωρήσαμεν, οὐδ᾽ ἐπισχεψάμενοι τὸ ἀδύνατον εἶναι, 
ἅ τις μὴ οἶδεν μηδαμῶς, ταῦτα εἰδέναι ἁμῶς γέ πως" 

1: εἴη Μαάνὶρ δἄνείβυ 1 404: εἴη ἡ ὠφελέμη Β, εἴη ὠφελέμη Ἔς 
εἴη ἢ ὠφελίμη ΘΟΒΙΕΙΕΥΤΠΔΟΒΠΕΥ 2 αὑτητ: αὐτὴ Β κ᾽ κἂν 5ΟΥ͂Ρ51: 
καὶ ΒΤ (ὑγιαίνειν ἂν Ἠ]ΥΞΟΠΙΡῚ) ἡ οὐχ αἱ ἄλλαι ἨἩδττηδπη: οὐχὲ 
ἄλλαι ΒΤ, οὐχὲ αἱ ἄλλαι ΔΡορτΑρμα 20 ὄφελος Τ: ὠφελος Β 
21 εὑρεῖν γρ. Τ: ἔχειν ΒΤ 22 ὁ ὀνοματοϑέτης ΔΡΟΡΥΑΡΒΑ: ὃ νο- 
μοϑέτης ΒΤ 24 τῷ λόγῳ 5011|Ρ51: ἐν τῷ λόγῳ ΒΤ 426 καὶ τὰ Τ: 
καὶ Β 28 γένοιτο ΤΙ γε οιτο Οὑτὴ 5ρδῖϊο νᾶοιο Β, 56 1ῃ ΤΊΔΓρ. 
ν᾽] ποία, γε οἴοιτο ΜΊΠΑΟΡ. ΞῈΡΡ]. 7 32 ἁμῶς γέ πως Τ: ἄλλως 
γέπως Β 
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ὅτι γὰρ οὐχ οἶδεν, φησὶν αὐτὰ εἰδέναι ἡ ἢ ἡμετέρα ὅμολο-- 
γία. καίτοι, ὡς ἐγῴμαι, οὐδενὸς ὅτου οὐχὶ ἀλογώτερον 
τοῦτ ἂν φανείη. ἀλλ᾿ ὅμως οὕτως ἡμῶν εὐηϑικῶν τυ- 
χοῦσα ἡ ζήτησις καὶ οὐ σχληρῶν, οὐδέν τι μᾶλλον εὑρεῖν 
δύναται τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ τοσοῦτον κατεγέλασεν αὐτῆς, 
ὥστε ὃ ἡμεῖς ττάλαι ξυνομολογοῦντες καὶ ξυμπλάττοντες 
ἐτιϑέμεϑα σωφροσύνην δίναι, τοῦτο ἡμῖν χαγυ ὕβριστι- 

κῶς ἀνωφελὲς ὦ ὃν ἀπέφαινε. τὸ μὲν οὖν ἐμὸν χαὶ ἧττον 
ἀγαναχτῶ" ὑπὲρ δὲ σοῦ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ “Χαρμίδη, στάνυ 
ἀγαναχτῶ, εἰ σὺ τοιοῦτος ὧν τὴν ἰδέαν καὶ πρὸς τούτῳ 
τὴν ψυχὴν σωφρονέστατος, μηδὲν ὀνήσει ἀττὸ ταύτης τῆς 
σωφροσύνης μηδέ τί σὲ ὠφελήσει ἐν τῷ βίῳ παροῦσα. 
ἔτι δὲ μᾶλλον ἀγαναχτῶ ὑπὲρ τῆς ἐπῳδῆς, ἣν παρὰ τοῦ 
Θρᾳκὸς ἔμαϑον, εἰ μηδενὸς ἀξίου πράγματος οὖσαν αὑτὴν 
μετὰ πολλῆς «σπουδῆς ἐμάνϑανον. ταῦτ᾽ οὖν πάνυ μὲν 
οὐχ οἴομαι οὕτως ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐμὲ φαῦλον. εἶναι ζητητήν" 
ἐπεὶ τήν 7 σωφροσύνην μέγα τι ἀγαϑὸν εἶναι, χαὶ εἴπερ 
γε ἔχεις αὐτό, μαχάριον εἶναί σε. ἀλλ᾽ ὅρα εἶ ἔχεις τε καὶ 
μηδὲν δέει τῆς ἐπῳδῆς" εἰ γὰρ ἔχεις, μᾶλλον ἂν ἔγωγέ 
σοι συμβουλεύσαιμι ἐμὲ μὲν λῆρον ἡγεῖσϑαι εἶναι χαὶ 
ἀδύνατον λόγῳ ὅτιοῦν ζητεῖν, σεαυτὸν δέ, ὅσῳπερ σω- 
φρονέστερος εἶ, τοσούτῳ εἶναι χαὶ εὐδαιμονέστερον. 

Καὶ ὃ “Χαρμίδης, ᾿ἡλλὰ μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς, ἔγωγε, ὦ 

Σώχρατες, οὐχ οἶδα οὔτ᾽ εἰ ἔχω οὔτ᾽ εἰ μὴ ἔχω. πῶς γὰρ 
ἂν εἰδείην ὅ γε μηδ᾽ ὑμεῖς οἷοί τέ ἐστε ἐξευρεῖν ὃ τί ποτ᾽ 
ἔστιν, ὡς φὴς σύ; ἐγὼ μέντοι οὐ πάνυ σοι πείϑομαι, καὶ 
ἐμαυτόν, ω Σώκρατες, πάγυ οἶμαι δεῖσϑαι τῆς ἑπῳδῆς, 
καὶ τό γ ἐμὸν οὐδὲν χωλύει ἐπάδεσϑαι ὑττὸ σοῦ ὅσαι 
ἡμέραι, ἕως ἂν φῇς σὺ ἱχανῶς ἔχειν. Εἶεν" ἀλλ᾽, ἔφη ὃ 
Κριτίας, ὠ “Χαρμίδη, δρᾶ τοῦτο" ἔμοιγ᾽ ἔσται τοῦτο τε- 
χμήριον ὅτι σωφρονεῖς, ἣν ἐπιάδειν πταρέχης Σωχράτει καὶ 
μὴ ἀπολείγτῃ τούτου μήτε μέγα μήτε σμικρόν. Ὡς ἂχο- 

9 ὑπὲρ --- τὸ σωφροσύνης ῬυϊΞοίδη. ἴῃ. Χ ΤΠ 250 (ΤΙ 333 ΗετίΖ) 

3 εὐηϑικῶν ΒΤ; εὐηϑικῶς ἰ 4 εὑρεῖν ΤΙ: ἐρεῖν Β, αἱρεῖν ἢ Ῥ»: 
564 ἴῃ ΤΔΙΡ. ὙΠ ποίδ᾽ “12 ἐπῳδῆς͵ Ὧ: ἐπῳδίας Β 15 ταῦτ᾽ οὖν 
πάνυ μὲν οὐκ ΔΝ ΙΠΟΚΘΙτηδηη: ταῦτ᾽ οὖν πάνυ μὲν οὐν οὐκ ΒΤ, ταῦτ᾽ 
οὐν οὐκ δ. Ρδαπὶ 18 γε Ἐπ: τε Β 21 ὅσῳπερ Τ: ὥσπερ Β 
24 οὔτ᾽ εἰ (αηΐθ ἔχω) 1: εἴτι Β, εἴτ᾽ εἰ Τ 29 ἥμεραι Β΄ ἕως ΨΊηΔΟΡ. 
ΒῈΡΡΪ. 7: ἴσως ΒΊ, 564 ἴῃ τηᾶΥρ. ν]]} ποία ΒΒ 30 δρᾶ τοῦτο Μαάν!ς 
Δάνουβ. 1 404: δρᾷς τοῦτο ΒΊ, 564 ἴῃ ΤΊΔΥΡ.. νΊΠ] ποία, εἰ δορᾶς τοῦτο 
ΔΡΟΡΎΑΡΒα, νεῦρα ἀδ]ενὶς Ὁ ΘΕΡΕΝ 31.» 8: ἦν 5 12 ἀπολείπῃ 
(ει βᾷρτγα εὖ ΝΊμᾶοὈ. 5000]. 7, ΒΕΚΚοΥ: ἀπολίπῃ ΒΤ 
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ς λουϑήσοντος, ἔφη, καὶ μὴ ἀπολειινομένου" δεινὰ γὰρ ἂν 
ποιοίην, εἰ μὴ πειϑοίμην σοὶ τῷ ἐπιτρόπῳ χαὶ μὴ ποι- 
οίην ἃ κελεύεις. ᾿“λλὰ μήν, ἔφη, χελεύω ἔγωγε. Ποιήσω 
τοίνυν, ἔφη, ἀπὸ ταυτησὶ τῆς ἡμέρας ἀρξάμενος. οὗτοι, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, τέ βουλεύεσϑον ποιεῖν; Οὐδέν, ἔφη ὃ “Χαρμί- Ε 
νος ἀλλὰ βεβουλεύμεϑα. Βιάσει ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
οὐδ᾽ ἀνάχρισίν μοι δώσεις: Ὃς βιασομένου, ἔφη, ἐπειδή- 
σπτερ ὅδε γε ἐπιτάττει" πρὸς ταῦτα σὺ αὖ βουλεύου ὅ τι 

"9 ποιήσεις. .41λ} οὐδεμία, ἔφην ἐγώ, λείπεται βουλή" σοὶ 
γὰρ ἐπιχειροῦντι πράττειν ὁτιοῦν χαὶ βιαξομένῳ οὐδεὶς τὸ 
οἷός τ᾽ ἔσται ἐναντιοῦσϑαι ἀνϑρώπων. Μὴ τοίνυν, ἢ δ᾽ 
ὅς, μηδὲ σὺ ἐναντιοῦ. Οὐ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐναντιώσομαι. 

4 οὗτοι Βί: οὗτοι Τ᾽ 6 βιάσει ΒΤ: βιάσεις ἘΣ 12 ἐναντιοῦ Βί: 
ἐναντίου Τ' 
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ΛΑΧΗΣ 

ἢ περὶ ἀνδρείας [μαιευτικός.} 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΆΔΘΤΟΥ ἹΓΡΌΣΦΊΙΓΑ 

ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ, ΜΕΛΗΣΊΑΣ, ΝΙΚΙΑΣ, ΛΑΧῊΗΣ, ΠΑΙΔῈΣ 

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ͂ ΚΑΙ ΜΕΛΗΣΙΟΥ͂, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. (ΩΙ. Ποτὶ 
(ΏΙ. ποτὶ Β 2958) 

Ὑ 1378) Ἐ ΘΕ ΤΙ: 
Τεϑέασϑε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν ὅττλοις, ὦ ν. 118 

Νικία τὲ χαὶ ἀάχης" οὗ δ᾽ ἕνεχα ὑμᾶς ἐκδλεύσαμεν συν- 
ϑεάσασϑαι ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, τότε μὲν οὐχ εἴπο- 
μεν, νῦν δ᾽ ἐροῦμεν. ἡγούμεϑα γὰρ χρῆναι πρός γε ὑμᾶς 

ς παρρησιάζεσϑαι. εἰσὶ γάρ τινες οἱ τῶν τοιούτων χκατα- 
γελῶσι, καὶ ἐάν τις αὐτοῖς συμβουλεύσηται, οὐκ ἂν εἴ- 
στοιδν ἃ νοοῦσιν, ἀλλὰ στοχαζόμενοι τοῦ συμβουλευομένου Β 
ἄλλα λέγουσι παρὰ τὴν αὑτῶν δόξαν: ὑμᾶς δὲ ἡμεῖς 
ἡγησάμενοι χαὶ ἱκανοὺς γνῶναι χαὶ γνόντας ἁπλῶς ἂν 

τὸ δἰχεῖν ἃ δοχεῖ ὑμῖν, οὕτω παρελάβομεν ἐπεὶ τὴν συμβουλὴν 
περὶ ὧν μέλλομεν ἀναχοινοῦσϑαι. ἔστιν οὖν τοῦτο, περὴ 
οὐ σιάλαι τοσαῦτα προοιμιάζομαι, τόδε. ἡμῖν εἰσὶν ὑεῖς 119 
οὑτοιέ, δὸς μὲν τοῦδε, πάππου ἔχων ὄνομα Θουχυδίδης, 
ἐμὸς δὲ αὖ ὅδε᾽ παπττῷον δὲ χαὶ οὗτος ὄνομ᾽ ἔχει τοὐμοῦ 

το στατρός᾽ “Τριστείδην γὰρ αὐτὸν καλοῦμεν. ἡμῖν οὖν τού- 
. φῶν δέδοχται ἐπιμεληϑῆναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, χαὶ μὴ 

ποιῆσαι ὅπερ οἱ πολλοί, ἐπειδὴ μειράκια γέγονεν, ἀνεῖναι 
αὐτοὺς ὃ τι βούλονται ποιεῖν, ἀλλὰ νῦν δὴ καὶ ἄρχεσϑαι 
αὐτῶν ἐπιμελεῖσϑαι καϑ' ὅσον οἷοί τ ἐσμέν. εἰδότες οὖν Β 

2 συνϑεάσασϑαι 1: συνθεάσασϑε Β, συντεϑεᾶσϑαι Τ᾽ ὃ λέγουσι 
Τ: νοοῦσι Β, γρ. 1} αὑτῶν Β: ἑαυτῶν Τ᾽ τι τοῦτο ΒΤ΄: ἀδἸαν!ξ 
ΔΡΟΡΥ. (ΠΟΙ! Πππὶ 155, τὸ ΒΑάΠδηη ἴῃ [80 ῃ. 86, τὸ ὑποκείμενον 
Μ. Βοβιηϊάίς Ἀμείη. Μυ5. ΧΧΝΙ 481 13 οὑτοιί ΒΤ, 564 ἐ Γβοβ ΠΟΥ 
Τηδητι5 βουῖρϑῖί ἢ ΒΒ 14 παππῶιον Β, 564 ε ἴῃ γ85. [ δὲ καὶ ΔΡΟΡΥ. 
Μ᾽ αἰοδηυπὶ 1029: τε καὶ ΒΊ, τε ον Ηβιηαοτί δά Τμαδείδί. τσ ἃ 
18 δὴ ΒΤ: ἤδη Βαάπδχὴ ἴῃ Το. 86 19 οἷοί τ᾽ Β: οἷόν τ᾽ Τ 
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χαὶ ὑμῖν ὑεῖς ὄντας͵ εἰς συμβουλὴν ὑμᾶς πιαρεχαλέσαμεν 
ὅτι" ἡγησάμεϑα μεμεληχέναι περὶ αὐτῶν, εἴττερ τισὶν 
ἄλλοις, πῶς ἂν ϑεραπευϑέντες γένοιντο. ἄριστοι" εἰ δ᾽ 
ἄρα πολλάχις μὴ προσεσχήχατε τὸν νοῦν τῷ τοιούτῳ, 
ὑπομνήσοντες ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἀμιελεῖν, χαὶ παραχαλοῦν- 
τες ὑμᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμέλειάν τινα ποιήσασϑαι τῶν ὑέων 
χοιγῇ μεϑ' ἡμῶν. Ὅϑεν δὲ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ὦ Νικία 
τε χαὶ άχης, χρὴ ἀκοῦσαι, χἂν ἢ ὀλίγῳ μαχρότερα. 
συσσιτοῦμεν γὰρ δὴ ἐγώ τε χαὶ Μελησίας ὅδε, χαὶ ἡμεῖν 

τὰ μειράχια τταρασιτεῖ. ὅττερ οὖν χαὶ ἀρχόμενος δἶπον 
τοῦ λόγου, παρρησιασόμεϑα πρὸς ὑμᾶς. ἡμῶν γὰρ ἕχά- 
τερος περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς πολλὰ χαὶ καλὰ ἔργα ἔχει 
λέγειν πρὸς τοὺς γεανίσχους, καὶ ὅσα ἐν πολέμῳ εἰργά- 
σαντο χαὶ ὅσα ἕν εἰρήνῃ, διοιχοῦντες τά τε τῶν συμμά- 
χων χαὶ τὰ τῆς πόλεως" ἡμέτερα δ᾽ αὐτῶν ἔργα οὐδέ- 
τερος ἔχει λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεϑά τε τούσδε 
χαὶ αἰτιώμεϑα τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι ἡμᾶς μὲν εἴων 

([.295 Ὁ) τρυφᾶν, ἐπειδὴ μειράχια ἐγενόμεϑα, τὰ δὲ τῶν ἄλλων 
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πράγματα ἔχιραττον" καὶ τοῖσδε τοῖς γεανίσχοις αὐτὰ 
ταῦτα ἐνδειχνύμεϑα, λέγοντες ὅτι, εἰ μὲν ἀμελήσουσιν 
ἑαυτῶν χαὶ μὴ πείσονται ἡμῖν, ἀχλεεῖς γενήσονται, εἶ δ᾽ 
ἐπιμελήσονται, τάχ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοιντο ἃ 
ἔχουσιν. οὗτοι μὲν οὖν φασὶν πείσεσθαι" ἡμεῖς δὲ δὴ 
τοῦτο σχοποῦμεν, τί ἂν οὗτοι μαϑόντες ἢ ἐπινηδούδανεοξ 
ὃ τι ἄριστοι γένοιντο. εἰσηγήσατο οὖν τις ἡμῖν χαὶ τοῦτο 
τὸ μάϑημα, ὅτι χαλὸν εἴη τῷ νέῳ μαϑεῖν ἐν ὅπλοις μά- 
χεσϑαι" χαὶ ἐπήνει τοῦτον ὃν νῦν ὑμεῖς ἐϑεάσασϑε ἔπι- 
δειχνύμενον, χἀτ᾽ ἐχέλευε ϑεάσασϑαι. ἔδοξε δὴ χρῆναι 
αὐτούς τε ἐλϑεῖν ἐπὶ ϑέαν τἀνδρὸς χαὶ ὑμᾶς συμπαρα- 
λαβεῖν ἅμα μὲν συνϑεατᾶς, ἅμα δὲ συμβούλους τε χαὶ 
κοινωνούς, ἐὰν βούλησϑε, περὶ τῆς τῶν ὑέων ἐπεμιελείας. 
ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ἐβουλόμεϑα ὑμῖν ἀναχοινώσασϑαι. ἤδη οὖν 

ο καὶ ἡμῖν τὰ μειράκια παρασιτεῖ Αἴῇδεη. 6, 31 (1 Ρ. 5τ6 Πῖπάογ) 

1 υἱεῖς Τ, 564 ς 5ᾳρτα νϑύβιτη δαά. ἐ [ ροϑβέ ὄντας Ἰδουηδτα ἴῃ- 
αϊςανῖ, νεύϑιιβ ἱπίθυοι 1, απ 6πὶ 1ΐα ΞΌΡΡΙΘν 6Γ]5 οἵ, 187 ς [| εἰς συκι- 
βουλὴν ὑμᾶς παρεκαεέσμμεν: Ροβὲ ὄντας Ἰδοιπάτη ἱπάϊςαν!ξ εἴ 
ἡγησάμενοι βου ρϑις Βαάμαπὶ δεῦρο ἐκαλέσαμεν ὑμᾶς ᾿πίργοϊ 1556 
ΔΙ᾿ Γαῖα 5 6 τὸ ἐπα μέλειάν τ 9 καὶ Β, 5ε4 6δχ Επηεηά. 
13 στολέμῳ --- ἐν οτα. Τ, δΔἀά. ὃ τς τῆς Ἵ τῆσδεῖ ἴῃ τηδῦρ. ἴ: τῆσδε 
τῆς Β 6 τούσδε Β: τοῖσδε Ὺ 426 δτὶ Τὶ δῦ Β, ὡς ἴῃ τηαῖρ. Ὁ 
Ι τῷ νέῳ ΒΤ; τὼ νεὼ Βαάπδπι 28 ϑεάσασϑαι Τ: ϑεάσεσϑαι Β 
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ὑμέτερον μέρος συμβουλεύειν χαὶ περὶ τούτου τοῦ μαϑή- 
ματος, εἴτε δοχεῖ χρῆναι μανϑάνειν εἴτε μή, καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων, εἴ τι ἔχετε ἐπαινέσαι μάϑημα νέῳ ἀνδρὶ ἢ ἐττιτή- 
δευμα, χαὶ σεδρὶ τῆς χοινωγνίας λέγειν ὅττοῖόν τι ποιήσετε. 

ὃ ΝΙ. Ἐγὼ μέν, ὦ “υσίμαχε χαὶ Μελησία, ἐπαινῶ τε 

ὑμῶν τὴν διάνοιαν χαὶ κοινωνεῖν ἑτοῖμος, οἶμαι δὲ χαὶ 
“ἄχητα ΠΕ ΤΩ 

ΛΑ. “ληϑῆ γὰρ οἴει, ὦ Νικία. ὡς ὅγε ἔλεγεν δ Β 
“υσίμαχος ἄρτι πτδρὶ τοῦ πατρὸς τοῦ αὑτοῦ τε χαὶ τοῦ 

10 Μελησίου, σιάγνυ μδὲ δοχεῖ δὺ εἰρῆσϑαι χαὶ εἷς ἐκείνους 

χαὶ εἰς ἡμᾶς χαὶ εἰς ἅπαντας ὅσοι τὰ τῶν πόλεων στράτ- 
τουσιν, ὅτι αὐτοῖς σχεδόν τι ταῦτα συμβαίνει, ἃ οὗτος 
λέγει, καὶ περὶ παῖδας καὶ περὶ τἄλλα ἴδια, ὀλιγώρως τε 
καὶ ἀμελῶς διατέϑεσθαι. ταῦτα μὲν οὖν χαλῶς λέγεις, 

ι5. (ὦ “υσίμαχε᾽ ὅτι δ᾽ ἡμᾶς μὲν συμβούλους παραχαλεῖς Ὁ 
ἐπὶ τὴν τῶν νεανίσχων παιδείαν, Σωχράτη δὲ τόνδε οὐ 
παρακαλεῖς, ϑαυμάζω, πρῶτον μὲν ὄντα δημότην, ἔπειτα 
ἐνταῦϑα ἀεὶ τὰς διατριβὰς ποιούμενον, ὅπτου {έ ἐστι 
τῶν τοιούτων ὧν σὺ ξητεῖς περὶ τοὺς νέους ἢ μάϑημα ἢ 

20 ἐπιτήδευμα χαλόν. 
ΔΎ. Πῶς λέγεις, ὦ “άχης; Σωχράτης γὰρ δὲ τινὸς 

τῶν τοιούτων ἐπιμέλειαν χεεποίηται; 
ΛΑ. Πάνυ μὲν οὗν, ῶ «Τυσίμαχε. 

ΝΙ. Τοῦτο μέν σοι χὰἂν ἐγὼ ἔχοιμι εἰχτεῖν οὐ χεῖρον (. 2968) 

25 “άχητος" καὶ γὰρ αὑτῷ μοι ἔναγχος ἄνδρα προὐξένησε 
τῷ ὑεῖ διδάσκαλον μουσικῆς, “᾿γαϑοκλέους μαϑητὴν 24- Ὁ 

(1 137}) μωγα, ἀνδρῶν χαριέστατον οὐ μόνον τὴν μουσιχήν, ἀλλὰ 
χαὶ τἄλλα ὅπόσα βούλει ἄξιον συνδιατρίβειν τηλικούτοις 
γεανίσχοις. 

30 ΛΥ. Οὔτοι, ὦ Σώχρατές τε καὶ Νικία χαὶ Λάχης, οἱ 
ἡλίκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώσχομεν τοὺς γεωτέρους, ἅτε χατ᾿ οἷ- 
χίαν τὰ πολλὰ διατρίβοντες ὑπτὸ τῆς ἡλικίας" ἀλλ᾽ εἴ τι 
χαὶ σύ, ὦ παῖ Σωφρονίσχου, ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ δη- 
μότῃ ἀγαϑὸν συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεύειν. δίκαιος Ἐ 

8 ὡς -- τ4 διατίϑεσϑαι 810}. ἤογερ. 45, 30 

Ι μέρος Τ: γένος Β 2 χρῆναι ΤΙ: χρῆν]Ϊ Β ο τοῦ αὑτοῦ Β: 
αὐτοῦ Τ᾽ 1ὸ μελησίου Τ: μιλησίουΒ τι πόλεκεων Τ ττταὐτὰ Τ 
13 ὀλιγώρως 5οτἱρϑ5ὶ 5ρ6ς. οΥξ. 33: ὀλιγωρεῖσϑαί ΒΤ, ὀλιγωρεῖν Βαά- 
παῖ 14 καλῶς Τ: καλεῖς Β, 564 ἴῃ τηᾶτρ'. νἹΠ] ἢοία οἱ βιρτα εἴ 
Ῥυποίᾳπ)η 16 παιδείαν ΤΌ: ᾿παιδιὰν Β 428 ὁπόσα Τ: ὁπόσου Β 
30 οὔτοι ΒΑάΠδΙ ἴῃ ΓΔ οἢ. 92: οὗτοι τὶ ΒΤ 31 ἡλικοι Β: ἥλικοι καὶ Τ' 

Ῥζαζο υοῖ. ΚΖ]. 2. ὃ 
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δ᾽ εἶ" χαὶ γὰρ πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις. ὦν" ἀεὶ 
γὰρ ἐγὼ χαὶ ὃ σὸς πατὴρ ἑταίρω τε χαὶ φίλω ἥμεν, χαὶ 
πρότερον ἐχεῖνος ἐτελεύτησε, πρίν τι ἐμοὶ διενεχϑῆναι. 
περιφέρει δέ τίς μὲ χαὶ μνήμη ἄρτι τῶνδε λεγόντων" τὰ 

κ , ’ Ἁ [4 , ΄ 

γὰρ μειράχια τάδε πρὸς ἀλλήλους οἴχοι διαλεγόμενοι 
ϑαμὰ ἐπιμέμνηνται Σωχράτους χαὶ σφόδρα ἐπαινοῦσιν" 
οὐ μέντοι τπτώποτε αὐτοὺς ἀνηρώτησα, εἰ τὸν Σωφρονί- 
σχου λέγοιεν. ἀλλ, ὦ παῖδες, λέγετέ μοι, δδ᾽ ἐστὶ Σω- 
χράτης, σπτερὶ οὗ ἑχάστοτε “μέμνησθε; 

ΠΑΙ. Πανυ μὲν οὖν, ω πάτερ, οὗτος. 

ΔΥ, Εὖ γξ γὴ τὴν Ἥραν, ὠ Σώχρατες, ὅτι ὀρϑοῖς τὸν 

πατέρα, ἄριστον. ἀνάρῶνε ὄντα, χαὶ ἂλ λως χαὶ δὴ χαὶ ὅτι 
οἰχεῖα τά τε σὰ ἡμῖν ὑπάρξει χαὶ σοὶ τὰ ἡμέτερα. 

ΛΑ. Καὶ μήν, ὦ “υσίμαχε, μὴ ἀφέεσό γε τἀνδρός" 
ὡς ἐγὼ καὶ ἄλλοθί γε αὐτὸν ἐϑεασάμην οὐ μόνον τὸν 
πατέρα ἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα ὀρϑοῦντα" ἐν γὰρ τῇ ἀπὸ 
Ζ“ηλίου φυγῇ μετ᾿ ἐμοῦ συνανεχώρει, κἀγώ σοι λέγω ὅτι 
εἰ οἱ "ἄλλοι ἤϑελον τοιοῦτοι εἶναι, ὀρϑὴ ἂν ἡ πόλις ἦν 
χαὶ οὐχ ἂν ἔπεσε τότε τοιοῦτον πτῶμα. ᾿ 

ΔΥ. Ὃ Σώχρατες, οὗτος μέντοι ὃ ἔπαινός ἔστιν καλός, 
ὃν σὺ νῦν ἐπαινεῖ ὑπ ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσϑαι καὶ εἰς 
ταῦτα εἰς ἃ οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὖ οὖν ἴσϑι ὅτι ἐγὼ ταῦτα 
ἀχούων χαίρω ὅτι εὐδοχιμεῖς, χαὶ σὺ δὲ ἡγοῦ μι8 ἐν τοῖς 
γ᾽ εὐνούστατόν σοι εἶναι. χρῆν μὲν οὖν χαὶ πρότερόν σὲ 
φοιτᾶν αὑτὸν παρ᾽ ἡμᾶς χαὶ οἰχείους ἡγεῖσϑαι, ὥσττερ 
τὸ δίκαιον" νῦν δ᾽ οὖν ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, ἐπειδὴ 
ἀνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους, μὴ ἄλλως ποίει, ἀλλὰ σύνισϑέ 
τε χαὶ γνώριζε χαὶ ἡμᾶς χαὶ τούσδε τοὺς νεωτέρους, ὅπτως 
ἂν διασῴζητε καὶ ὑμεῖς τὴν ἡμετέραν φιλίαν. ταῦτα μὲν 

1 ἀεὶ Β: αἱ Τ, αἰεὶ ᾿ 42. ἑταίρω κα τε καὶ φίλω - 4 περι- 
φέρει ΒΤ : περιέρρει ΒΑΑΠΑΠῚ δ διαλεγόμιεν οἱ ΒΤ: διαλεγόμενα ί 
6 ϑαμὰ Τ: ἅμα Β 8 Σωκράτης ἀεϊονι Βδάπασῃ 9 ἑκάστοτε 
μέμνησϑε ΒΕΚΚοΥ; ἑκάστοτε ἐμέμνησϑθε ΒΊ, μέμνησθε ἑκάστοτε 
ΔΡΟΡΊΑΡΗΆ, ἑκάστοτε ἐπιμιέμνησϑε Βαάμδτη ἴῃ ΓΑςῃ. 92 12 καὶ 
ἄλλως ἀε]ενῖ Βαάμαπθ 13 τά τε ΒΕΚΚοΥ: τά γε Β᾽ 18 εἰ οἱ 
ΔΡορτ. Ν᾽ ιοδηυτῃ 1029 : εἰ ΒΤ ἡμῶν ἡ ἡ ΒΤ, 564 ἡμῶν εΘχίζα νϑΥβΊ 
ἜΘ). 13 19 τοιοῦτον ΒΤ: τὸ τοιοῦτον ἌΡΟΡΥ. (ΟΙ 5] 1 ΙΔ Π ΠῚ 
τὸς 21 πιστεύεσϑαι καὶ ΒΤ: πιστεύεσθαι καὶ ἐπαινεῖσϑαι Ἡευπάα 
5Ρ6ς. ΟΥ̓, 121 22 ταῦτα ΒΤ: ταὐτὰ ἨδιΞάᾶα 23 εὐδοκιμεῖς Τ: 
εὐδοκίμως ΒΙδὲ Ραποῖο ποίαϊατηι Β[ ἡγοῦ, με Β: ἡγοῦμαι Ἵν 24 γ᾽ εὺ- 
γούστατόν 5οΥϊρδὶ: γ᾽ εὐνουστάτοις Β, εὐνουστάτοις Τ᾽ 24 πρότερόν 
Τ, 564 τ δχ εβιηεηᾶ, | σε 6Χ ἐπιθηά. ΔΡορστ. (οἰβ] ἰδ ητΠὴ Ἱςς; γε 
ΒΤ 26 ἀπὸ τῆσδε τῆς Τ: ἀπὸδε τῆς Β, 564 ἴῃ τηᾶῦρ. νἹ ΕΠ ποία 

ΙΟ 

15 

20 

25 

Ψ» 



ΙΟ 

20 

182 ΛΔΑΧΗΣ. 90 

οὖν χαὶ σὺ ποιήσεις χαὶ ἡμεῖς σε χαὶ αὖϑις ὑπομνήσο- 
μεν" πεερὶ δὲ ὧν ἠρξάμεϑα τί φατε; τέ δοχεῖ; τὸ ̓ μάϑημα 
τοῖς μειραχίοις ἐπιτήδειον εἶναι ἢ οὔ, τὸ μαϑεῖν ἐν ὅπλοις 
μάχεσϑαι; 

ΣΩ. ᾿“λλὰ χαὶ τούτων πέρι, ὦ “υσίμαχε, ἔγωγε σει- 
ράσομαι συμβουλεύειν ἂν τι δύνωμαι, χαὶ αὖ ἃ σπροχαλεῖ 
πάντα ποιεῖν. διχαιότατον μιέντοι μοι δοχεῖ εἶναι, ἐμὲ 
γεώτερον ὄντα τῶνδε χαὶ ἀπειρότερον τούτων ἀχούειν 
πρότερον τί λέγουσιν καὶ μανϑάνειν σαρ᾽ αὐτῶν" ἐὰν δ᾽ 
ἔχω τι ἄλλο παρὰ τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα, τότ᾽ ἤδη δι- 
δάσχειν χαὶ πείϑειν χαὶ σὲ χαὶ τούτους. ἀλλ, ὦ Νικία, 

τί οὐ λέγει πότερος ὑμῶν; 
ΝΙ. .3λ}.: οὐδὲν χωλύει, ὦ Σώχρατες. δοχεῖ γὰρ ἐμοὶ 

τοῦτο τὸ μάϑημα τοῖς νέοις ὠφέλιμον εἶναι ἐπίστασϑαι 
πολλαχῇ. χαὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοϑι διατρίβειν, ἐν οἷς δὴ 
φιλοῦσιν οἱ γέοι τὰς διατριβὰς σοιεῖσϑαι, ὅταν σχολὴν 

ἄγωσιν, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ, εὖ ἔχει, ὅϑεν χαὶ τὸ σῶμα βέλτιον 

ἔσχειν ἀνάγχη -- οὐδενὸς γὰρ τῶν γυμνασίων “φαυλό ,ότερον 
οὐδ᾽ ἐλάττω ττόνον ἔχει -- χαὶ ἅμα προσήκει μάλιστ᾽ 
ἐλευϑέρῳ τοῦτό τε τὸ γυμνάσιον καὶ ἣ ὑεπιχή" οὗ γὰρ 
ἀγῶνος ἀϑληταί ἐσμεν καὶ ἕν οἷς ἡμῖν ὃ ἀγὼν πρόχειται, 
μόνοι οὗτοι γυμνάζονται οἱ ἐν τούτοις τοῖς περὶ τὸν ττό- 
λέμιον ὀργάνοις γυμναζόμενοι. ἔπειτα ὀνήσει μέν τι τοῦτο 
τὸ μάϑημα καὶ ἐν τῇ μάχῃ αὐτῇ, ὅταν ἐν τάξει δέῃ μά- 

25 χεσϑαι μετὰ ἜΤΗ ἄλλων" μέγιστον μέντοι αὐτοῦ 

30 

55 

ὄφελος, ὅταν λυϑῶσιν αἱ τάξεις χαὶ ἤδη τινὰ δέῃ μόνον 
πρὸς μόνον ἢ διώχοντα ἀμυνομένῳ τινὶ ἐπιϑέσϑαι ἢ καὶ 
ἐν φυγῇ ἐπιτιϑεμένου ἄλλου ἀμύνασθαι αὑτόν" οὐ τἂν 
ὑπό γε ἑνὸς εἷς ὃ τοῦτ᾽ ἐπιστάμενος οὐδὲν ἂν πάϑοι, 
ἴσως δ᾽ οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων, ἀλλὰ πανταχῇ ἂν ταύτῃ 
χελεονεχτοῖ. ἔτι δὲ χαὶ εἰς ἄλλου χαλοῦ μαϑήματος ἐπι- 
ϑυμίαν τταραχαλεῖ τὸ τοιοῦτον᾽ πᾶς γὰρ ἂν μαϑὼν ἐν 
ὅπλοις μάχεσϑαι ἐπιϑυμήσειε χαὶ τοῦ ἑξῆς μαϑήματος 
τοῦ περὶ τὰς τάξεις, χαὶ ταῦτα λαβὼν χαὶ φιλοτιμηϑεὶς 
ἐν αὐτοῖς ἐπὶ πᾶν ἂν τὸ περὶ τὰς στρατηγίας ὁρμήσειε" 

2 τί δοκεῖ ΒΤ : οΟἸἸπὶ δοκεῖ νΕ] τοῦτο δοκεῖ 5.41ΠΠὈ0ᾶππὶ 13 ἐκοὲ 
Β: καὶ ἐμοὶ Τ᾽ τῇ ἔχει Β: ἔχειν Τ᾽ 21 ἀγῶνος Δα 110 22 περὶ 
τὸν ΔΡΟΡΤΆΡΒΑ: τὸν περὶ τὸν ΒΤ 26 τινὰ, Βαάπδιη: τὸ ΒΤ 28 οὐ 
τᾶν ἨδΥΓΊΔΠΗ: ὅτ᾽ ἂν Β, οὔτ᾽ ἂν Τ, οὔτ᾽ ἄρ᾽ Βαάμῃα)θ 535 ὁρμήσειε" 
καὶ ἤδη δῆλον ΒΤ: ὁρμήσειε" καὶ τί δεῖ δηλοῦν Ἠευβάςδ 5Ρ6.. ΟΥἹ, 
121, ὁρμήσειεν ἤδη" δῆλον δ᾽ Βαάπδτη 

83 
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χαὶ ἤδη δῆλον ὅτι τὰ τούτων ἐχόμενα χαὶ μαϑήματα 
(( 2978) στάντα χαὶ ἐπιτηδεύματα χαὶ καλὰ χαὶ πολλοῦ ἄξια ἀνδρὶ 

μαϑεῖν τε καὶ ἐπιτηδεῦσαι, ὧν χαϑηγήσαιτ' ἂν τοῦτο τὸ 
μάϑημα. προσϑήσομεν δ᾽ αὐτῷ οὐ σμιχρὰν προσϑήκχην, 
ὅτι πάντα ἄνδρα ἐν πολέμῳ χαὶ ϑαρραλεώτερον καὶ ἂν- 
δρειότερον ἂν ποιήσειεν αὐτὸν αὑτοῦ οὐχ ὀλίγῳ αὕτη ἢ 
ἐπιστήμη. μὴ ἀτιμάσωμεν δὲ εἰπεῖν, εἰ χαί τῳ σμιχρό- 
τερον δοχεῖ εἶναι, ὅτι χαὶ εὐσχημονέστερον ἐνταῦϑα οὗ 

Ὁ χρὴ τὸν ἄνδρα εὐσχημονέστερον φαίνεσϑαι, οὗ ἅμα χαὶ 

189 

δεινότερος τοῖς ἐχϑροῖς φανεῖται διὰ τὴν εὐσχημοσύνην. 
ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ “υσίμαχε, ὥσπερ λέγω, δοχεῖ τε χρῆναι 
ὑϑδδυῦειν ἐόδε γεανίσχους ταῦτα χαὶ δὲ ἃ δοχεῖ εἴρηχα" 
“Ιάχητος δ᾽, εἴ τι παρὰ ταῦτα λέγει, χἂν αὐτὸς ἡδέως 
ἀχούσαιμι. 

ΛΑ. ᾿λλ ἔστι μέν, ὦ Νικία, χαλεπὸν λέγειν περὶ 
ὁτουοῦν μαϑήματος, ὡς οὐ χρὴ μανϑάνειν' πάντα γὰρ 
ἐπίστασϑαι ἀγαϑὸν δοχεῖ εἶναι. χαὶ δὴ χαὶ τὸ δπλιτιχὸν 
τοῦτο, εἰ μέν ἐστιν μάϑημα, ὅττερ φασὶν οἱ διδάσχοντες, 
χαὶ οἷον Νικίας λέγει, χρὴ αὐτὸ μανϑάνειν" εἰ δ᾽ ἔστιν 
μὲν μὴ μάϑημα, ἀλλ᾿ ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι, ἢ 
μάϑημα μὲν τυγχάνει ὄν, μὴ μέντοι πτάνυ σπουδαῖον, τέ 
χαὶ δέοι ἂν αὐτὸ μανϑάνειν; λέγω δὲ ταῦτα περὶ αὑτοῦ 
εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἶμαι ἐγὼ τοῦτο, εἰ τὶ ἦν, οὐχ 
ἂν λεληϑέναι “αχεδαιμονίους, οἷς οὐδὲν ἄλλο μέλει ἐν 
τῷ βίῳ ἢ τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν, ὅ τι ἂν μαϑόντες 
χαὶ ἐπιτηδεύσαντες πιλεονεχτοῖεν τῶν ἄλλων περὶ τὸν 
πόλεμον. εἰ δ᾽ ἐχείνους ἐλελήϑειν, ἀλλ᾽ οὐ τούτους γε 
τοὺς διδασχάλους αὐτοῦ ᾿λέληϑειν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐχεῖγοι 
μάλιστα τῶν Ἑλλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 
χαὶ ὅτι τταρ᾽ ἐχείνοις ἄν τις τιμηϑεὶς εἰς ταῦτα χαὶ παρὰ 
τῶν ἄλλων πιλεῖστ᾽ ἂν ἐργάζοιτο χρήματα, ὥσπερ γε καὶ 
τραγῳδίας ποιητὴς παρ᾽ ἡμῖν τιμηϑείς. τοιγάρτοι ὃς ἂν 

2 ἐπιτηδεύματα ΤΙ: ἐπιτηδεύματα πάντα Β (καὶ μαϑήματα καὶ 
ἐπιτηδεύματα πάντα ΘΕΔΠΌ απ) 8 οὗ -- φαίνεσθαι ἀφἸενῖ Μαανρ 
δάνευϑβ. 1 405, τὸν ἄνδρα εὐσχημονέστατον ῬΑΥΪΒΪΠιΙ5 1813, ΡΥΪΠΊᾶ 
ΤΔηϊ! ΔΡΟΡΥ. Ε,, Βα ΠδΠῚ, ΒΈΒΡΙΘΟΥ δι οὗ (απίθοαθϑϑιί ἜΘ η] πῇ κε) 5ουῖ- 
Ῥαπάμστῃ οἵ νο θᾶ διὰ τὴν εὐσχημοσύνην ἀ6]6 Πα 6556 οὐ Ὁ 
οὖν. ΘΒ. Ὁ τὸ αὐτὸ Τ: αὐτὸ Β 20 μὴ οτὴ. Β, ΒΈΡΓΑ νΘΥΒῸΠῚ δαά. Ὁ 
21 μὴ μέντοι ΔΡΟΡΥ. Ε: μὴ μέντοι τι Ἔν μηδενᾷ τοι τί Β, 5εἀ ἴῇ τηδῦῖρ. 
νἹΕ] ποία τί καὶ ΨΊΠΑΟΌ. ΞΌΡΡΙ. 7: καὶ ἜΤ 24 μέλει Ῥι: μέλλει ΒΤ 
28 ᾿λελήϑειν 5ογρϑὶ: λέληϑεν ΒΤ 20 ἂν τις ΒΤ: δή τις 
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(( 138.) οἴηται τραγῳδίαν χαλῶς ποιεῖν, οὐκ ἔξωϑεν χύχλῳ τιερὶ Β 

ΙΟ 

15 

20 

25 

320 

τὴν “ττιχὴν κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐτιιδειχνύμενος ττερι- 
ἔρχεται, ἀλλ᾽ εὐϑὺς δεῦρο φέρεται χαὶ τοῖσδ᾽ ἐπειδείχνυτ᾽ 
δἰχότως᾽ τοὺς δὲ ἐν ὅπλοις μαχομένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ 
τὴν μὲν “αχεδαίμονα ἡγουμένους εἶναι ἄβατον ἱερὸν χαὶ 
οὐδὲ ἄχρῳ τεοδὶ ἐπιβαίνοντας, χύκλῳ δὲ ττεριιόντας αὐτὴν 
χαὶ πᾶσι μᾶλλον ἐπιδειχνυμένους, καὶ μάλιστα τούτοις 
οἱ χἂν αὐτοὶ ὁμολογήσειαν πολλοὺς σφῶν σεροτέρους εἶναι 
πρὸς τὰ τοῦ πολέμου. Ἔπειτα, ὦ “Ἱυσίμαχε, οὐ πάνυ 
ὀλίγοις ἐγὼ τούτων παραγέγονα ἔν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, καὶ 
ὁρῶ οἷοί εἰσιν. ἔξεστι δὲ χαὶ αὐτόϑεν ἡμῖν σχέψασϑαι. 
ὥσττερ γὰρ ἐπίτηδες οὐδεὶς τιώττοτ᾽ εὐδόχεμος γέγονεν ἐν 
τῷ πολέμῳ ἀνὴρ τῶν τὰ ὁπλιτικὰ ἐπιτηδευσάντων. καί- 
τοι εἴς γε τἀάλλα πάντα ἐχ τούτων οἱ ὀνομαστοὶ γίγνονται, 
ἐχ τῶν ἐπιτηδευσάντων ἕ ἕχαστα᾽ οὗτοι δ᾽, ὡς ἔοιχε, παρὰ 
τοὺς ἄλλους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο δοδιυν υιχ ον ἐγξὶ 
χαὶ τοῦτον τὸν Στησίλεων, ὃν ὑμεῖς μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοσούτῳ 
ὄχλῳ ἐϑεάσασϑε ἐπιδειχνύμενον καὶ τὰ μεγάλα περὶ αὖὗ- 
τοῦ λέγοντα ἃ ἔλεγεν, ἑτέρωϑι ἐγὼ κάλλιον ἐθεασάμην 
[ἐν τῇ ἀληϑείᾳ) ὡς ἁληϑῶς ἐγτεδεικνύμενον οὐχ ἕἑχόντα. 
προσβαλούσης γὰρ τῆς γεὼς ἐφ᾽ ἢ ἐπεβάτευεν πρὸς 
ὁλχάδα τινά, ἐμάχετο ἔχων δορυδρέπανον, διαφέρον δὴ 
ὅτελον ἅτε χαὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων διαφέρων. τὰ μὲν οὖν 
ἄλλα οὐκ ἄξια λέγειν περὶ τἀνδρός, τὸ δὲ σόφισμα τὸ 
τοῦ δρεπάνου τοῦ πρὸς τῇ λόγχῃ οἷον ἀπέβη. μαχομένου 
γὰρ αὐτοῦ ἐνέσχετό που ἐν τοῖς τῆς γεὼς σχεύεσιν χαὶ 
ἀντελάβετο" εἷλκεν οὖν ὃ Στησίλεως βουλό ὀμενος ἀπολῦ- 
σαι, χαὶ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν" ἢ δὲ γαῦς τὴν ναῦν τταρήει. τέως 
μὲν οὖν παρέϑει ἐν τῇ " ἀντεχόμενος τοῦ δόρατος" ἐγτεὶ 
δὲ δὴ παρημείβετο ῇ γαῦς τὴν γαῦν καὶ ἐπέσπα αὐτὸν 
τοῦ δόρατος ἐ ἐχόμενον, ἢ ἠφίει τὸ δόρυ διὰ τῆς χειρός, ἕως 
ἄχρου τοῦ στύραχος ἀντελάβετο. ἣν δὲ γέλως χαὶ χρότος 
ὑπὸ τῶν ἐχ τῆς ὁλκάδος ἐπί τε τῷ σχήματι αὐτοῦ, χαὶ 
ἐπειδὴ βαλόντος τινὸς λέϑῳ τταρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ 

3 ἐπιδείκνυτ᾽ ΒΟΓΡΒΙ: ἐπιδείκνυσιν ΒΤ, ἐπιδείκνυται ΒΑαΠδΙη 
4 ὁρῶ Τ: ἐρῶ Β 8 οἱ κἂν ΤΙ: οὐκ ἂν Β 20 ἐν τῇ ἀληϑείᾳ ΟἸΉ. 
ΔΡΟΡΥ. ψαιϊςαπυτα 1029 28ὃ παρῇει τέως ΥΘΟΘΏΒ ἴ: παρήει τε ὡς 
Β, 5εᾶ ἴῃ ΝΣ ὙΠ ποία εἴ βιρτα ὡ ραποίτπη, παρείη τέως Τ' 
20 ἐπεὶ δὲ δὴ Β: ἐπειδὴ δὲ ῬΈΕΙ Ῥτοίδβ. 73; 22 31 ἠφίει ΔΡΟΡΥ. 
αι οδηιη 1ο29: ἐφίει ΒΊ, κατηφίει ΔΡοΡΥ. Ε 22 στύρακος 1, 
564 ὁ 6Χ δπιεηά. 
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τὸ κατάστρωμα ἀφίεται τοῦ δόρατος, τότ᾽ ἤδη χαὶ οἱ ἐκ 
τῆς τριήρους οὐχέτι οἷοί τ᾽ ἦσαν τὸν γέλωτα χατέχειν, 
ὁρῶντες αἰωρούμενον ἐχ τῆς ὁλκάδος τὸ δορυδρέπανον 
ἐχεῖνο. ἴσως μὲν οὖν εἴη ἂν τὶ ταῦτα, ὥσττερ Δικίας λέ- 
γει" οἷς δ᾽ οὖν ἐγὼ ἐντετύχηκα, τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστίν. Ὃ 
οὖν χαὶ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, ὅτι εἴτε οὕτως μιχρὰς ὠφελίας 
ἔχει μάϑημα ὃν, εἴτε μὴ ὃν φασὶ χαὶ προσποιοῦνται αὐτὸ 
εἶναι μάϑημα, οὐχ ἄξιον ἐπιχειρεῖν μανϑάνειν. χαὶ γὰρ 
οὖν μοι δοχεῖ, εἰ μὲν δειλ ός τις ὧν οἴοιτο αὑτὸν ἐπίστα- 
σϑαι, ἀὐραύξθθηθ ἂν δὶ αὐτὸ γενόμενος ἐπιιφανέστερος 
γένοιτο οἷος ν᾽ εἰ δὲ ἀνδρεῖος, φυλαττόμενος ἂν ὑπὸ 
τῶν ἀχόρεέσκα εἰ χαὶ σμιχρὸν ἐξαμάρτοι, μεγάλας ἂν 
διαβολὰς ἴσχοι" ἐπίφϑονος γὰρ ἢ προσποίησις τῆς τοι- 
αὕτης ἐπιστήμης, στ εἰ μή τι ϑαυμαστὸν ὁσον διαφέρει 
τῇ ἀρετῇ τῶν ἄλλων, οὐχ ἔσϑ' ὅπως ἄν τις φύγοι τὸ 
καταγέλαστος γενέσϑαι, φάσχων ἔχειν ταύτην τὴν ἐπι- 
στή μην. τοιαύτη τις ἔμοιγε δοχεῖ, ω “Ἱυσίμαχε, ῇ περὶ 
τοῦτο τὸ μάϑημα εἶναι σπουδή" χρὴ δ᾽ ὅπερ σοι ἐξ ἀρχῆς 
ἔλεγον, χαὶ Σωχράτη τόνδε μὴ ἀφιέναι, ἀλλὰ δεῖσϑαι 
συμβουλεύειν ὕπτῃ ἼΘΕ: αὐτῷ “περὶ τοῦ προχειμένου. 

ΛΥ. ἀλλὰ δέομαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες" καὶ γὰρ ὥσπερ 
ἔτι τοῦ διαχρινοῦντος δοχεῖ μοι δεῖν ἡμῖν ἡ βουλή. εἶ 
μὲν γὰρ συνεφερέσϑην τώδε, ἧττον ἂν τοῦ τοιούτου ἔδει" 
γῦν δέ --- τὴν ἐγαντέαν γάρ, ὡς ὅρᾷς, “Ιάχης Νιχίᾳ ἔϑετο 
- εὖ δὴ ἔχει ἀχοῦσαι χαὶ σοῦ, ποτέρῳ τοῖν ἀνδροῖν 
ΠΡΒΙΡΩΣΕ εἶ. 

ΣΩ, Τί δέ, ὦ “υσίμαχε; ὅπότερ᾽ ἂν οἱ πλείους ἐπαι- 
γῶσιν ἡμῶν, τούτοις μέλλεις χρῆσϑαι; 

ἈΑΈ τῶν γὰρ ἄν τις χαὶ ποιοῖ, ὠ Σώχρατες; 
ΣΩ. Ἠ χαὶ σύ, ὦ Μελησία, οὕτως ἂν ποιοῖς; χἂν εἰ 

τις περὶ ἀγωνίας τοῦ ὑέος σοι βουλὴ εἴη τέ χρὴ ἀσχεῖν, 

4 ἐκεῖνο ΔρΡορύδαρῇα: ἐκείνῳ ΒΤ 6 ὅτι εἴτε Β: ὅτε ΤΊ μικρᾶς Τ 
9 οἴοιτο αὑτὸν Β: οἴοιτο αὐτὸν δεῖν Τ᾽ (προσποιοῖτο αὐτὸ Βαεαά- 
ἨΔ) [10 ἐπιφανέστερος ΒΤ : καταφανέστερος ΒΑΑΠΔΠ ἴῃ ΓΔ Οἢ. 87 
11 οἷος ϑοΠ]Εἰουτηδοῃογ: ἢ οἷος Β, ἢ οἷος Τ 13 ἔσχοι 5οΥἸρϑὶ: 
ἴσχειν ΒΤ 15 φύγοι ΒΤ: φύγη { 18 ὅπερ Β, 564 πὶ 'ἰῃ ζΤᾶϑ8. 
22 ἔτι --- δεῖν ἩἨδΙπάοτῇ δα ΤΒδίτη. ὃ 7 (155 ἀ): ἐπὲ --- δεῖν Βέ, ἐπὲ 
-- δεῖ Τ, ἐπὶ --- εἶναι ΒΔάΠδτη ἴῃ 1,Δ0ἢ. 92 23 τώδε Βι: τῷδε Τ 
27 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ | ὁπότερ᾽ ΘΟὨ]ΘΙΘ Δ ΠοΥ; ὁπότε ΒΤ 30 μελησέα 
Τ: μιλησία Β 31 ἀγωνίας τοῦ Τ: ἀγωτιστοῦ Β 
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εκ" “ ,ὕ ᾽Ὰ ξς » "α΄ ΡλῚ 3 , Ἷ αἱ 4 

ἀρα τοῖς πλείοσιν ἂν ἡμῶν πείϑοιο, ἢ κείνῳ ὁστις τυγ- 
Ἀ , 3 -" ᾽ . 

χάνει ὑπὸ παιδοτρίβη ἀγαϑῷ πεπαιδευμένος χαὶ ἤσχη- 
χώς; 

ΜΕ. ἸἘχείνῳ εἰκός γξ, ὦ Σώκρατες. . 

Σῷ. αὐτῷ ἀρ ἂν μᾶλλον τιείϑοιο ἢ τέτταρσιν οὖσιν 
ἡμῖν; 

ΜΕ. Ἴσως. 
Σῷ. Ἐπιστήμῃ γὰρ οἶμαι δεῖ χρίνεσϑαι ἀλλ᾽ οὐ πλή- 

ϑει τὸ μέλλον χαλῶς χριϑύήσεσθϑαι. 
ΜΕ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῶ. Οὐχοῦν χαὶ νῦν χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο σχέινψα- 

σϑαι, εἰ ἔστιν τις ἡμῶν τεχνιχὸς σεξρὶ οὐ βουλευόμεϑα, 
ἢ οὔ" καὶ εἰ μὲν ἔστιν, ἐχείνῳ τιείϑεσϑαι ἕνὶ ὄντι, τοὺς 
δ᾽ ἄλλους ἐᾶν" εἰ δὲ μή, ἄλλον τινὰ ζητεῖν. ἢ περὶ σμι- 
χροῦ οἴεσϑε νυνὶ κινδυνεύειν χαὶ σὺ χαὶ “υσίμαχος, ἀλλ 
οὐ περὶ τούτου τοῦ κτήματος, ὃ τῶν ὑμετέρων μέγιστον 
ὃν τυγχάνει; ὑέων γάρ σου ἢ χρηστῶν ἢ τἀναντία γενο- 
μένων καὶ χπτᾶς ὃ οἶχος ὃ τοῦ πατρὸς οὕτως οἰχήσεται, 
ὁποῖοι ἂν τινες οἱ ττιαῖδες γένωνται. 

ΜΕ. ᾿Ζ“ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. Πολλὴν ἄρα δεῖ προμηϑίαν αὐτοῦ ἔχειν. 
ΜΕ. Πάνυ γε. 
Σῷ, Πῶς οὖν, ὃ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, ἐσχοποῦμεν ἄν, εἶ 

ἐβουλόμεϑα σχέψασϑαι τίρ ἡμῶν χερὶ ἀγωνίαν τεχνικώς- 
τατος; ἀρ' οὐχ ὃ μαϑὼν χαὶ ἐπιτηδεύσας, ᾧ χαὶ διδά- 
σχαλοι ἀγαϑοὶ γεγονότες ἦσαν αὐτοῦ τούτου; 

ΜΕ. Ἄμοιγε δοχεῖ. 
Σῷ, Οὐχοῦν ἔτι πρότερον, τίνος ὄντος τούτου ζητοῦ-- 

μὲν τοὺς διδασχάλους; 
ΜΕ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ. τῷδε ἴσως μᾶλλον κατάδηλον ἔσται. οὐ μοι δοχεῖ 

3 2 - ς - ες - , 2. »} ν [τ 

ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ὠμολογῆσϑαι, τί ποτ ἔστιν περὶ οὐ βου- 

8 ἐπιστήμῃ -- ο πριϑήσεσϑαι 510}. ἤοτΠερ. 46, 89 | τ4 ἢ -- “21: ἔχειν 
5ΊΟΡ. ἤογ!ερ. 83, 27 

Ι τυγχάνει ΒΤ: τυγχάνοι ΒΘΚΙΚΟΥ 2 παιδοτρίβει Τ',, ΠΟΥ. ἴ 
[ καὶ ΔΡοστο ΚΝ: ἢ καὶ ΒΤ, ἢ ΔΡορΥ. Αηρϑ συμ (, 1.9 καὶ πείϑοιο ἢ 
ΤΙ: πείϑοιοΒ ο κριϑήσεσθαι Β, ἴὰ τηαῖσ, Τὶ χρίνεσϑαι Τὸ τῷ οἴεσϑε 
ΔΡΟΡΥΆΡΒΔ: οἴεσϑαι ΒΤ τό ὑμετέρων Τ, 564 ὑ οχ πη ηα, 18 ὁ 
οἶκος ὁ Τ, Βίοθαθιιβ: ὁ οἶκος Β 28 τούτου ζητοῦμεν ΤΔΠ005: τού- 
του ἐζητοῦμεν Αϑί, τούτου οὗ ζητοῦμεν ΒΤ 
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Ὁ λευόμεϑα χαὶ σκεπτόμεϑα, ὅστις ἡμῶν τεχνιχὸς χαὶ τού- 
του ἕνεχα διδασκάλους ἐ ἐχτήσατο, χαὶ ὅστις μή. 

ΝΙ. Οὐ γάρ, ὦ “Σώκρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις μάχε- 
σϑαι σχοποῦμεν, εἴτε χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσχους μανϑά- 
γειν εἴτε μή; 5 

ΣΏΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Νιχία. ἀλλ᾽ ὅταν περὶ φαρμάχου 
τις τοῦ πρὸς ὀφϑαλμοὺς σχοττῆται, εἴτε χρὴ αὐτὸ ὑπα- 
λείφεσϑαι εἴτε μή, πότερον οἴει τότε εἶναι τὴν βουλὴν 
περὶ τοῦ φαρμάχου ἢ περὶ τῶν ὀφϑαλμῶν; 

»»" 2 “«᾿ 

ΝΙ. Περὶ τῶν ὀφϑαλμῶν. ΙΟ 
29 - ΕΣ [4] } - , 2 

19) ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ ὅταν ἵππῳ χαλινὸν σχοπῆταί τις εἰ 
προσοιστέον ἢ μή, χαὶ ὅιτότε, τότε που περὶ τοῦ ἵππου 
βουλεύεται ἀλλ᾿ οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ; 

ΝΙ. ληϑΥ. 
ΣΏΩ. Οὐκοῦν ἑνὶ λόγῳ ὅταν τίς τι ἕγεχά τοῦυ σχοπῇ, τ5 

περὶ ἐχείγου ἡ βουλὴ τυγχάνει οὖσα οὗ ἕνεχα ἑσχόπει, 
ἀλλ οὐ περὶ τοῦ ὃ ἕνεχα ἄλλου ἐζήτει. 

ΝΙ. ᾿ζΖνάγχη. 
ΣΩ. Ζεῖ ἄρα καὶ τὸν σύμβουλον σχοπεῖν, ἄρα τεχνι- 

χός ἐστιν εἰς ἐχείνου ϑεραπείαν, οὗ ἕνεχα σχοποῦμεν ὃ 20 
σχοποῦμεν. 

ΝΊ. Πάνυ γε. 
ἘἙ Σῶ. Οὐχοῦν νῦν φαμὲν περὶ μαϑήματος σχοπεῖν τῆς 

ψυχῆς ἕνεχα τῆς τῶν νεανίσχων; ([. 1388) 
ΝΙ. Ναί. 25 

Σῷ. Ὅστις ἄρα ἡμῶν τεχνιχὸς περὶ ψυχῆς ϑεραπείαν 
χαὶ οἷός τε καλῶς τοῦτο ϑεραπεῦσαι, καὶ ὅτῳ διδάσχαλοι 
ἀγαϑοὶ γεγόνασιν τούτου, σχεπτέον. 

ΔΑ. Τί δέ, ὦ Σώχρατες; οὔπω ἑἕώραχας ἄνευ διδα- 
σχάλων τεχνιχωτέρους γεγονότας εἰς ἔνια ἢ μετὰ διδα- 30 
σχάλων; 

ΣΏΩ. Ἔχγωγε, ὦ Αάχης" οἷς γε σὺ οὐκ ἂν ἐϑέλοις σι- 
στεῦσαι, εἰ φαῖεν ἀγαϑοὶ εἶναι δημιουργοί, εἰ μή τί σοι 
τῆς αὑτῶν τέχνης ἔργον ἔχοιεν ἐπιδεῖξαι εὖ εἰργασμένον, 

186 χαὶ ἕν χαὶ πλείω. 35 

ὥ σκοπῆται Β, 584 α 6Χ οῃηθηα. 8 πότερον Β, 564 π εχ εἸπηεπάᾶ. 
17 ὃ ἕνεκα ἄλλου (οχηδτῖμβ δοῖορ. 64: οὗ ἕνεκα ἘΠΕ ΒΤ 2οσκο- 
σοῦμεν ἃ (ὃ Γ(γοη) σκοποῦμεν Μαῖί[Πϊα6 ΡΥ. ὃ 558: σκοπούμενοι σκο- 
ποῦμεν ΒῪῚ 26 ὅστις 50Υ1051: εἴ τις ΒΤ 28 τούτου ΑΡΕΪΐ 0605. οΥ, 
12: τοῦτον Β(Τ), τοῦτο Δρορτ. ἡ 29 δὲ Β: δαὶ ΤΌ 34 αὑτῶν Β: 
αὐτῶν Τ 
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ΔΑ. Τοῦτο μὲν ἀληϑὴ λέγεις. 
ΣΩ, Καὶ ἡμᾶς ἄρα δεῖ, ὦ “άχης τε χαὶ Νικία, ἐτπτειδηὴ ((.2099) 

“Ἃυσίμαχος καὶ Μελησίας εἰς συμβουλὴν παρεχαλεσάτην 
ἡμᾶς τιερὶ τοῖν ὑέοιν, προϑυμούμενοι αὐτοῖν ὃ τι ἀρίστας 
γενέσϑαι τὰς ψυχάς, εἰ μέν φαμεν ἔχειν, ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς 
χαὶ διδασχάλους οἵτινες ἡμῶν γεγόνασιν, οἱ" αὐτοὶ τερῶ- 
τον ἀγαϑοὶ ὄντες χαὶ πολλῶν νέων τεϑεραττευχότες. ψυ- 
χὰς ἔπειτα χαὶ ἡμᾶς διδάξαντες φαίνονται" ἢ εἴ τις ἡμῶν 
αὐτῶν ἑαυτῷ διδάσχαλον μὲν οὔ φησι γεγονέναι, ἀλλ᾽ οὖν 
ἔργα αὐτὸς αὑτοῦ ἔχει εἰπεῖν, ἐγεεδεῖξαι, τίνες ᾿“ϑηναίων 

ἢ τῶν ξένων, ἢ δοῦλοι ἢ ἐλεύϑεροι, δ ἐχεῖνον ὁμολογου- 
μένως ἀγαϑοὶ γεγόνασιν᾽ εἰ δὲ μηδὲν ἡμῖν τούτων ὑπάρ- 
χδι, ἄλλους χελεύειν ζητεῖν καὶ μὴ ἐν ἑταίρων ἀνδρῶν 
ὑέσιν χιγδυγεύειν διαφϑείροντας τὴν μεγίστην αἰτίαν ἔχειν 
ὑπὸ τῶν οἰχειοτάτων. ἐγὼ μὲν οὗν, ὠ “υσίμαχέ τε χαὶ 
Μελησία, πιρῶτος ττερὶ ἐμαυτοῦ λέγω ὅτι διδάσχαλός μοι 
οὐ γέγονε τούτου τιέρι. χαίτοι ἐπειϑυμῶ γε τοῦ πράγμα- 
τος ἔχ γέου ἀρξάμενος. ἀλλὰ τοῖς μὲν σοφισταῖς οὐχ ἔχω 
τελεῖν μισϑούς, οἵττερ μόνοι ἐπτηγγέλλοντό μι8 οἷοί φτ' εἶναι 
ποιῆσαι χαλόν τὲ κἀγαϑόν" αὐτὸς. δ᾽ αὐ εὑρεῖν τὴν τέχνην 
ἀδυνατῶ ἔτι νυνί. εἰ δὲ Νικέας ἢ “άχης ηὕρηχεν ἢ με- 
μάϑηχεν, οὐχ ἂν ϑαυμάσαιμι" χαὶ γὰρ χρήμασιν ἐμοῦ 
δυνατώτεροι, ὥστε μαϑεῖν τταρ᾽ ἄλλων, χαὶ ἅμα πρεσβύ- 
τεροι, ὥστε ἤδη ηὑρηχέναι. δοχοῦσι δή μοι δυνατοὶ εἶναι 
παιδεῦσαι ἄνϑρωπτον᾽ οὐ γὰρ ἂν ποτε ἀδεῶς ἀπεφαί- 
γοντο περὶ ἐπιτηδευμάτων νέῳ χρηστῶν τε χαὶ πονηρῶν, 
εἰ μὴ αὑτοῖς ἐπίστευον ἱκανῶς εἰδέναι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα 
ἔγωγε τούτοις πιστεύω" ὅτι δὲ διαφέρεσϑον ἀλλήλοιν, 
ἐθαύμασα. τοῦτο οὖν σου ἐγὼ ἀντιδέομαι, ὠ “ὩἝυσίμαχε, 
χαϑάττερ ἄρτι “Πάχης μὴ ἀφίεσϑαί σε ἐμοῦ διεχελεύετο 
ἀλλὰ ἐρωτᾶν, χαὶ ἐγὼ νῦν τταραχελεύομαί σοι μὴ ἀφίε- 
σϑαι “άχητος μηδὲ Νικίου, ἀλλ ἐρωτᾶν λέγοντα, ὅτι ὃ 

Ι τοῦτο --- ἀληθῆ ΒΤ: ταῦτα --- ἀληϑῆ ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΔί στη 175; 
τοῦτο --- ἀληϑὲς ΔΡορΥ. Νεπαοίατη 189, Ηεδυνογάθξῃ ἈΒείη. Μυ5. 
ΧΧΧΧΥΠ 249 4 προϑυμούμενοι Τ, 564 οἐ εχ 6ῃ]6η6. τοῖν Β, 
ΤΕΟΘῺΒ {: αὐτὴν { 6 οἵτινες ἡμῶν γεγόνασιν οἱ ΒεΕΚΙΚοΥ: οἵτινες 
ἡμῶν γεγόνασιν» ΒΊ,, οἵτινες ΒαάΠδτηη [| πρῶτον ϑίαρμπαπαβ: πρῶτοι 
Ἐρπετλ ἀπεθεδεσρυνιτε οὐ κα διῤεα Τ᾽ τὸ ἐπιδεῖξαι ῬΏΙΟΙοΟΡ. ΑΠΖεῖροῦ 1873, 
670: καὶ ἐπιδεῖξαι ΒΊ τι δὲ’ ἐκεῖνον ΕΧ δ: θη. Δρορυ. ( οἱ] ηϊδ- 
ΠυΙὴ το: δι ἐκείνων ΒΤ 13 κελεύειν ΘΧ ει ηα. ΔΡορΥ. (οἱϑ- 
᾿ΠΙΔΉΠΠη το 5: κελεύει ΒΤ 20 εὑρεῖν ΤΌ: ἐρεῖν Β 26 νέῳ ΤΙ: 
μὲν Β 2427 αὐτοῖς Β: αὐτοῖς Τ' 
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μὲν Σωκράτης οὔ φησιν ἐταΐειν περὶ τοῦ πράγματος, 
οὐδ᾽ ἱχανὸς εἶναι διαχρῖναι δτιότερος ὑμῶν ἀληϑῆ λέγει" 
οὔτε γὰρ εὑρετὴς οὔτε μαϑητὴς οὐδενὸς περὶ τῶν τοιού- 
των γεγονέναι" σὺ δ᾽, ὦ Λάχης καὶ Δικία, εἴπετον ἡμῖν 
ἑχάτερος, τίνι δὴ γβρ- ἀρ βῃς συγγεγόνατον περὶ τῆς τῶν 
νέων τροφῆς, χαὶ πότερα μαϑόντε παρά του ἐπίστασϑον 
ἢ αὐτὼ ἐξευρόντε, χαὶ εἰ μὲν μαϑόντε, τίς ὁ διδάσχαλος 
ἑχατέρῳ καὶ τίνες ἄλλοι δμότεχνοι αὑτοῖς, ἵν᾽, ἂν μὴ ὑμῖν 
σχολὴ ἢ ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων, ἐπ’ ἐχείνους 
ἴωμεν χαὶ πόῤθωμεν ἢ δώροις ἢ χάρισιν ἢ ἀμφότερα 
ἐπιμεληϑῆναι χαὶ τῶν ἡμετέρων χαὶ τῶν ὑμετέρων παί- 
δων, ὅπως μὴ καταισχύνωσι τοὺς αὑτῶν προγόνους φαῦ- 
λοι γενόμενοι" εἰ δ᾽ αὐτοὶ εὑρεταὶ γεγονότε τοῦ τοι- 
οὕτου, δότε παράδειγμα, τίνων ἤδη ἄλλων ἐπιμεληϑέντες 
ἐχ φαύλων χαλούς τε χἀγαϑοὺς ἐποιήσατε. εἰ γὰρ νῦν 
27 «- ͵ὕὔ ἊΣ ν ΙΝ 2 2 » 

᾿ἀρξεσϑε πρῶτον παιδεύειν, σχοτεῖν χρὴ μὴ οὐχ ἕν τῷ 
Καρὶ ὑμῖν ὃ χίνδυνος κινδυνεύηται, ἀλλ ἐν τοῖς ὑμετέροις 
τε χαὶ ἐν τοῖς τῶν φίλ ων παισί, χαὶ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμε- 
γον χατὰ τὴν τταροιμίαν ὑμῖν συμβαίνῃ ἐν πίϑῳ ῆ: χερα- 
μεία γιγνομένη. λέ) ἔγετε οὖν, τί τούτων ἢ φατὲ ὑμῖν ὑπάρ- 
χειν τὲ χαὶ προσήζχειν, ᾿ οὐ φατε. ταῦτ᾽, ὦ «“υσίμαχε, 

παρ᾽ αὐτῶν πυνϑάνου τε καὶ μὴ μεϑίέει τοὺς ἄνδρας. 
ΛΥ. Καλῶς μὲν ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ ἄνδρες, Σωχράτης 

λέγειν" εἰ δὲ βουλομένοις ὑμῖν ἔστι περὶ τῶν τοιούτων 
ἐρωτᾶσϑαί τὲ χαὶ διδόναι λόγον, αὐτοὺς δ᾽ χρὴ γιγνώ- 
σχειν, οὖ Δικέα τὲ χαὶ “Ἱάχης. ἐμοὶ μὲν γὰρ χαὶ Μελησίᾳ 
τῷδε δῆλον ὅτι ἡδομένοις ἂν εἴη, εἰ πάντα, ἃ Σωχράτης 
ἐρωτᾷ, ἐϑέλοιτε λόγῳ διεξιέναι" καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἑντεῦ- 
ϑὲν ἠρχόμην λέγων, ὅτι εἰς συμβουλὴν διὰ ταῦτα ὑμᾶς 

ΙΟ 

5 

20 

25 

, ΄ « ς 

γταραχαλέσαιμεν, ὅτε μεμεληχέναι ὑμῖν ἡγούμεϑα, ὡς 30 
εἰχός, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως χαὶ ἐπειδὴ οἱ παῖ- 

ξ, --Ψ 2 , ΄“ 

δὲς ὑμῖν ὀλίγου ὥσπερ οἱ ἡμέτεροι ἡλιχίαν ἔχουσι σται- 
δεύεσϑαι. εἰ οὖν ὑμῖν μή τι ΣΥβκσ μι εἴπατε χαὶ χοινῇ 

3 πέρι Β ὃ ἑκατέρω Β]αὐτοῖς ἵν Τ: αὐτοῖσιν Β 12 αὐτῶν Τ' 
13 γεγονότε Β: γεγόνατε 6 πρῶτον ἄρξασϑαι Β, 564 ποίᾳ Ξργα 
ἄρξασϑαι ῥῬοϑῖία ΟΥΙΠ6ΠῚ ταϑεϊζαϊε, ἄρξεσϑε πρῶτον Ἔ 17 κιν- 
δυνεύηται ΒΤ: κινδυνεύεται ΔΡΟΡΥ. ὕτρίη. 31 ὑμετέροις 50ΥὙἸρ51 
5066. οΥἹἕ, 33: υἱέσι ΒΤῚ τ9 κατὰ τὴν παροιμέαν ἀρ]εν! ΒΑΘΠδπ 
Ι συμβαίνει ΒΤ | κεραμεία ΔΡΟΡΥ. αι οαηστο, ἸΟ29: περαμέα ΒΤ 
20 λέγετε ΤΙ: λέγεται Β 26 μελησία Β 27 1: ὧν Β 28 ἐν- 
τεῦϑεν ἠρχόμην Β: ἠρχόμην ἐντεῦϑεν Τ' 
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μετὰ Σωχράτους σχέψασϑε, διδόντες τε χαὶ δεχόμεγοι 
λόγον παρ᾽ ἀλλήλων" εὖ γὰρ καὶ τοῦτο λέγει ὅδε, ὅτι 
περὶ τοῦ μεγίστου νῦν βουλευόμεθα τῶν ἡμετέρων. ἀλλ᾽ 
ὁρᾶτε εἰ δοχεῖ χρῆναι οὕτω πτιοιεῖν. 

5 ΝΙ. Ὦ Μυσίμαχε, δοκεῖς μοι ὡς ἀληϑῶς Σωχράτη 
πατρόϑεν γιγνώσχειν μόνον, αὐτῷ δ᾽ οὐ συγγεγονέναι 
ἀλλ ἢ παιδὲ ὄντι, εἴ που ἐν τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ ΚΕ 

Ν 2 - 3, , ,ὔ ιν ἢ ς ῳὠτ 28) 5 3} 

πατρὸς ἀχολουϑῶν ἑπλησίασέν σοι ἢ ἕν ἱερῷ ἢ ἕν ἄλλῳ (.3οοο) 
, - Ἐς ΖΔ δ τ ’ 

τῷ συλλόγῳ τῶν δημοτῶν ἶ ἐπειδὴ δὲ πρεσβύτερος γέγονεν, 
το οὐχ ἐντετυχηχὼς τῷ ἀνδρὶ δῆλος εἰ. 

ΛΥ. Τί μαλιστα, ὦ Μικία; 
ΝΙ. Οὔ μοι δοχεῖς εἰδέναι ὅτι, ὃς ἂν ἐγγύτατα Σω- 

Ἀράτους ῇ λόγῳ, ὥσπερ γένει, χαὶ πλησιάζῃ διαλεγόμε- 
γος, ἀνάγχη αὑτῷ, ἐὰν ἄρα χαὶ στερὲ ἄλλου του πρότερον 

15 ἄρξηται ΠΕΡΕΜΕΑΔΙΝ μὴ πιαύεσϑαι ὑπὸ τούτου περιαγό- 
μενον τῷ λόγῳ, πρὶν ἂν" ἐμπέσῃ εἰς τὸ διδόναι περὶ 
αὑτοῦ λόγον, ὅντινα τρόττον νῦν τε ζῇ χαὶ ὅντινα τὸν 
παρεληλυϑότα βίον βεβίωκεν" ἐπειδὰν δ᾽ ἐμττέσῃ, ὅτι οὐ 188 
πρότερον αὐτὸν ἀφήσει Σωχράτης, πρὶν ἂν βασανίσῃ 

20 ταῦτα εὖ τε καὶ καλῶς ὃ ἅπαντα" ἐγὼ δὲ ́ συνήϑης τέ εἶμι 
τῷδε χαὶ οἶδ᾽ ὅτι ἀγάγχη ὑπὸ τούτου πάσχειν ταῦτα, χαὶ 
ἔτι γε αὐτὸς ὅτι πείσομαι ταῦτα εὖ οἶδα" χαίρω γάρ, ὦ 
«Ἱυσίμαχε, τῷ ἀνδρὶ πλησιάζων, χαὶ οὐδὲν οἶμαι χαχὸν 
εἶναι τὸ ὑπομιμνήσκεσϑαι ὅ τι μὴ καλῶς ἢ πεποιήχαμεν 

25 ἢ ποιοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἔπειτα βίον σπρομηϑέστερον Β 
ἀνάγκη εἶναι τὸν ταῦτα μὴ φεύγοντα, ἀλλ᾽ ἐϑέλοντα κατὰ 

(1 τ39.) τὸ τοῦ Σόλωνος χαὶ ἀξιοῦντα μανϑάνειν ἕωσπερ ἂν ζῇ, 

καὶ μὴ οἰόμενον αὐτὸ τὸ γῆρας νοῦν ἔχον προσιέναι. ἐμοὶ 
23 καὶ --- ς8 προσιέναι 5100. οτ!]ερ. 29, τοι [ 27 Βεύρᾷ ροξί. ἱγυ.4 11 47 

ὩΓ, 18 γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος 

δ σωκράτη ΤΡ; σωκράτει ΒΙ το εἶ Β: ἔτι εἶ Τ 13 ἢ λόγῳ 
ὥσπερ “γένει καὶ πλησιάξῃ ΒΤ: ἢ λόγῳ ὥσπερ δίνῃ καὶ πλησιάξῃ Τα- 
(005, ῃ λόγῳ ὥσπερ ἕρκει καὶ πλησιάζῃ 5:ἈΠΡαυπ, ὦ ἴῃ λόγῳ ὥσπερ 
γυναικὶ στλησιάζει Ηοπηπιε] ΞΥΓΊΡ. 122: ἴῃ λόγῳ ὥσπερ γυναικὲ εἴ 

στλησιάξοι Ηεττηδηῃ, ἐ ἴῃ λόγῳ ὡς παραγένηται καὶ πλησιάξῃ ϑδΌΡΡΕ 
ΘΡ.οΥἹ, 89. ἡ λόγῳ ὥσπερ σὺ , γένει καὶ πλησιάξῃ Βαάμδῃ, ἡ λόγῳ καὶ 
σελησιάζῃ ΘΟΒ]οἰθυτηδοῆου,, ῇ γένει καὶ πλησιάζῃ ΟΒοΙανα Ζειιβοῆγ. 
ἔ, δὄϑίθυσ. αυπηη. ΧΙ 416, ἡ καὶ πλησιάζη (το, πλησιάζῃ ϑ΄ΟΠΘΏΚΙ 
Ζεϊ βοῃτγ. ἔ. ὅβίευτ. αγτηη. ΧΙ 1γ6 15 παύεσθαι Β: παύσεσθαι Τ 
16 πρὶν ἂν (τηΔη8 5815 νοϊπϑία). τ; πρὶν ΒΤ | ἐμπέσῃ ΔΡΟΡΥΑΡΒΔ: 
ἐμστέσει ἘΠῚ 17 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ 22 ΘΓ ΤΟ ΟΣ Ὁ Β 24. ὃ τι 
ΒΤ: εἴ τι Αϑί 27 τὸ τοῦ Βἴορδειι5: τοῦ Β, τοὺς Τ, κατὰ τὸ γε] 
Ροίϊι5. κατὰ τὸ τοῦ Βίαρῇδηιβ 28 αὐτὸ ΨΊΠΔΟΡ. ΞΌΡΡΙ. 7: αὐτῷ 
ΒΤ, αὐτῷ αὐτὸ ΟΥ̓́Θ] 
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μὲν οὖν οὐδὲν ἄηϑες οὐδ᾽ αὖ ἀηδὲς ὑπὸ Σωχράτους βα- 
σανίζεσϑαι, ἀλλὰ καὶ πάλ αι σχεδόν. τι ἠπιστάμην, ὅτι οὐ 
περὶ τῶν μειραχέων. ἡμῖν ὃ “λόγος. ἔσοιτο “Σωχράτους σα- 
ρόντος, ἀλλὰ περὶ ἡμῶν αὐτῶν. ὅπερ οὖν λέγω, τὸ “μὲν 
ἐμὸν οὐδὲν χωλύει Σωκράτει, συνδιατρίβειν ὅπως οὗτος 
βούλεται: “άχητα δὲ τόνδε ὅρα ὅπως ἔχει ττερὶ τοῦ τοι- 

, 
οὕτου. 

ΛΑ. “πλοῦν τό γ᾽ ἐμόν, ὦ Νιχία, περὶ λόγων ἐστίν" 
εἰ δὲ βούλει, οὐχ ἁτιλοῦν, ἀλλὰ διπλοῦν. χαὶ γὰρ ἂν δό- 
ξαιμέ τῳ φιλόλογος εἶναι χαὶ αὖ μισόλογος. ὅταν μὲν 
γὰρ ἀχούω ἀνδρὸς στερὶ ἀρετῆς διαλ 'ἐγομένου ἢ σπερί τίνος 
σοφίας ὡς ἀληϑῶς ἐ ὄντος ἀνδρὸς χαὶ ἀξίου τῶν λόγων ὧν 
λέγει, χαίρω ὑπερφυῶς, ϑεώμενος ἅμα τόν τε λέγοντα 
χαὶ τὰ λεγόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις χαὶ ἁρμόττοντά 
ἐστι" χαὶ χομιδῇ μοι δοχεῖ μουσιχὸς ὃ τοιοῦτος εἶναι, 
ἁρμονίαν καλλίστην ἡρμοσμένος οὐ λύραν οὐδὲ παιδιᾶς 
ὄργανα, ἀλλὰ τῷ ὄντι ζῆν ᾿ἡρμοσμένος οὗἹ αὐτὸς αὑτοῦ 

(3.05) τὸν βίον σύμφωνον βοβες λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, ἀτεχνῶς 
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δωριστὶ ἀλλ᾽ οὐχ ἰαστὶ οἶμαι οὐδὲ φρυγιστὶ οὐδὲ λυδιστέ, 
ἀλλ ἥπερ μόνη Ἑλληνιχή ἐστιν ἁρμονία. ὃ μὲν οὖν τοι- 
οὗτος χαίρειν μι ποιεῖ φϑεγγόμενος χαὶ δοχεῖν ὁτῳοῦν 
φιλόλογον εἶναι" οὕτω σφόδρα ἀποδέχομαι πταρ᾽ αὐτοῦ 
τὰ λεγόμενα" ὃ δὲ τἀναντία τούτου πράττων λυπεῖ με, 
ὅσῳ ἂν δοχῇ ἄμεινον λέγειν, τοσούτῳ μᾶλλον, χαὶ ποιεῖ 
αὖὺ δοκεῖν εἶναι μισόλογον. Σωκράτους δ᾽ ἐγὼ τῶν μὲν 
λόγων οὐχ ἔμπειρός εἶμι, ἀλλὰ πρότερον, ὡς ἔοικε, τῶν 
ἔργων ἐπειράϑην, χαὶ ἐχεῖ αὐτὸν ηὗρον. ἄξιον ὄντα λόγων 
χαλῶν χαὶ πάσης παρρησίας. εἰ οὖν καὶ τοῦτο ἔχει, συμι-- 
βούλοιιαι τἀνδρέ, χαὶ γδιστ᾽ ἂν ἐξεταζοίμην ὑπτὸ τοῦ τοι- 
οὕτου, χαὶ οὐχ ἂν ἀχϑοίμην μανϑάνων, ἀλλὰ χαὶ ἐγὼ τῷ 
Σόλωνι, ἕν μόνον προσλαβών, συγχωρῶ γηράσχων γὰρ 

5. οὗτος ΒΤ: αὐτὸς ἩοΟΠΕΡΘοΚ Ηἰβϑίηκ δηϊπηαᾶν. 22 το αὖ 
μισολόγος Τ, οὐ μισϑολόγος Β 14 τὰ λεγόμενα Τ: τὸν λεγόμενον 
Β, βιρτα νεύβιμῃ ΤΊ) πρέποντα ἀλλήλοις ΤΊ: πρέπον" τὰ δ᾽ ἀλλήλοις Β 
τό παιδιᾶς εχ δτηοηά. Τ: παιδείας ΒΤ 17 ἡρμοσμένος οὗ ΒΊ, ἀε- 
16 νυν]: ἡρμοσμένος Ἠξυβάς 5ρ6ς. οτΐ. 122, ἡρμοσμένος εὖ ΟτεῖΙῖ, ζῆν 
ἀε]ονι οἵ ἡρμοσμένος" εὖ βοΙρϑὶς ΘΟΠΘΏΚΙ ΖεἸ 5 ἢγ. ἔ, δβίεσυ. αυσηη. 
ΧΙ 177; ζῆν' ἡομοσμένος οὗ ἀεἸ εν Βαάῃδπῃ (τῷ ὄντι ξυνηρμοσμένος 
αὐτὸς (ΟΥΑΙ 5 ΘοΙορσ.ός, τῷ ὄντι ζῶν ἡρμοσμένος αὐτὸς Ἡ. ΜΆΠ6γ) 
19 οἴομαι, οὐδὲ ΒαάΠατΙη: οἴομαι δὲ οὐδὲ ΒΤ 20 ἥπερ Β 25 μισο- 
λόγον ΒΤ 
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πολλὰ διδάσχεσϑαι ἐϑέλω ὑπὸ χρηστῶν μόνον. τοῦτο 
γάρ μοι συγχωρείτω, ἀγαϑὸν χκαὶ αὐτὸν εἶναι τὸν διδά- 
σχαλον, ἵνα μὴ δυσμαϑὴς φαίνωμαι ἀηδῶς μανϑάνων" εἰ 
δὲ γξύτερος ὃ διδάσκων ἔσται ἢ μήτπτω ἐν δόξῃ ὧν ἢ τι 
ἄλλο τῶν τοιούτων ἔχων, σδδέν μοι μέλει. σοὶ οὖν, ὦ 
Σώχρατες, ἐγὼ ἐπαγγέλλομαι χαὶ διδάσκειν χαὶ ἐλέγχειν 
ἐμὲ ὃ τι ἂν βούλῃ, χαὶ μανϑάνειν 7: ὅ τι αὖ ἐγὼ οἶδα" 
οὕτω σὺ παρ᾽ ἐμοὶ διάχεισαι ἀπὸ ἐχείνης τῆς ἡμέρας, ῇ 

μετ᾽ ἐμοῦ συνδιεχινδύνευσας χαὶ ἔδωχας σαυτοῦ πεῖραν 
ἀρετῆς, ἣν χρὴ διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίως δώσειν. 
λέγ᾽ οὖν ὃ τέ σοι φίλον, μηδὲν τὴν ἡμετέραν ἡλιχίαν ὑπό- 
λογον ποιούμενος. 

ΣΩ, Οὐ τὰ ὑμέτερα, ὡς ἔοιχεν, αἰτιασόμεϑα μὴ οὐχ 
ἑτοῖμα εἶναι καὶ συμβουλεύειν χαὶ συσχοπεῖν. 

ὙΜΩ͂Ν “λλ ἡμέτερον δὴ ἔργον, ὠ Σώχρατες" ἕγα γάρ 
σε ἔγωγε ἡμῶν τίϑημι" σχόπει οὖν ἀντ ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν 
γεανίσχων, ὃ τι δεόμεϑα τταρὰ τῶνδε πυνϑένδοϑαϊ; χαὶ 

συμβούλευε διαλεγόμενος τούτοις. ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ ἔστι- 
λανϑάνομαι ἤδη τὰ πολλὰ διὰ τὴν ἡλικίαν ὧν ἂν δια- 
γοηϑῶ ἐρέσϑαι, χαὶ αὖ ἃ ἂν ἀχούσω, ἐάν γξε μεταξὺ 
ἄλλοι λόγοι γένωνται, οὐ πάνυ μέμνημαι. ὑμεῖς οὖν λέ- 
γετξ καὶ διέξιτε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν προὐϑέμεϑα" 
ἐγὼ δ᾽ ἀχούσομαι καὶ ἀκούσας αὖ μετὰ Μελησίου τοῦδε 
ποιήσω τοῦτο ὃ τι ἂν χαὶ ὑμῖν δοχῇ. 

ΩΣ Πειστέον, ὠ Νικία τε καὶ “Ἱάχης, “υσιμάχῳ χαὶ 

Μελησίᾳ. ἃ μὲν οὖν γυνδὴ ἐπεχειρήσαμεν σχοπεῖν, τίνες 
οἱ δἰ δέσκαλοὶ ἡμῖν τῆς τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν ἢ 
τίνας ἄλλους βελτίους πεποιήχαμεν, ἴσως μὲν οὐ χαχῶς 

ἔχει ἐξετάζειν χαὶ τὰ τοιαῦτα ἡμᾶς αὐτούς" ἀλλ᾽ οἴμιαι 
χαὶ ἢ τοιάδε σχέψις εἰς ταὐτὸν φέρει, σχεδὸν δέ τι χαὶ 
μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς εἴη ἂν. εἰ γὰρ τυγχάγομιεν ἐπιστάμενοι 
ὁτουοῦν πέρι, ὅτι παραγενόμενόν τῳ βέλτιον σοιξῖ ἐχεῖνο 
ᾧ παρεγένετο, καὶ προσέτι οἷοί τέ ἐσμεν αὐτὸ ποιεῖν 

͵ἑ[ 

Ι μόνον ΒΤ: μόνων ῬΥΙΙΩΔ τῆδητ ΔΡΟΡΎ. ῬΑΥ 5: Πι1 1809, Βαά- 

Ὠδίὴ ἴῃ ΓΟ. 92 | 6χ τοῦτο ἴξοϊ τούτω Τ᾽ 2 συγχωρεῖ τῷ Β, 564 
ἴῃ τῇδῦρ. ΝἹΠ1 ποία 11 ὑπόλογον ϑίερμαπαβ: ὑπὸ λόγον ΒΤ 
20 ἐάν γε 50Ὑ1051: ἐὰν δὲ ΒΤ, ἐὰν εχ ΘΠ] 6Π4. ΔΡΟΡΥ. ((ΟἹ511Π]|ΔΠῈ 1} 
155, Αδί 25 πειστέον ἰ: πιστέον Τ | λυσιμάχῳ Τ: λυσίμαχος Β 
26 μελησία Β 29 καὶ ΒΤ: κατὰ δυάς 5ρ6ς(. ΟΥἹΐ. 124 31 εἴη 
ἂν ἀ6]ενῖ Βδάμαιι τυγχάνομεν Θίερμαπαβ; ἐτυγχάνομεν ΒΤ 33 ᾧ 
σταρεγένετο Τ: ὧν παρεγένοντο Β 

(ἔ. 3ο1 4) 
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παραγίγνεσθαι ἐκείνῳ, δῆλον ὅτι αὐτό γε ἴσμεν τοῦτο, 
οὗ πέρι σύμβουλοι ἂν γενοίμεϑα ὡς ἄν τις αὐτὸ ῥᾷστα 
χαὶ ἄριστα χτήσαιτο. ἔσως οὖν οὐ “μανϑάνετέ μου ὅ τι 
λέγω, ἀλλ ὧδε ὅᾷον μαϑήσεσϑε. εἰ τυγχάνομεν ἐπιστά- 
μένοι, ὅτι ὄψις παραγενομένη ὑφϑαλμοῖς βελτίους ποιεῖ 
ἐκείνους οἷς παρεγένετο, χαὶ προσέτι οἷοί τέ ἐσμεν ττοιεῖν 
αὑτὴν παραγίγνεσϑαι ὄμμασι, δῆλον ὅτι ὄψιν γε ἴσμεν 
αὑτὴν ὅτι ποτ᾽ ἔστιν, ἧς πέρι σύμβουλοι ἂν γενοίμεϑα 
ὡς ἂν τις αὐτὴν ῥᾷστα χαὶ ἄριστα χτήσαιτο. εἶ γὰρ μηδ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο εἰδεῖμεν, ὅ᾽ τί ποτ᾽ ἔστιν ὄψις ἢ ὃ τι ἔστιν 
ἀχοή, σχολῇ ἂν σύμβουλοί γε ἄξιοι λόγου γενοίμεϑα χαὶ 
ἰατροὶ ἢ περὶ ὀφϑαλμῶν ἢ περὶ ὦτων, ὅντινα τρόττον 
ἀχοὴν ἢ ὄψιν χάλλιστ᾽ ἂν κτήσαιτό τις. 

ΛΑ. “4ληϑὴ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΌΣ Οὐκοῦν, ω “Ἱάχης, χαὶ νῦν ἡμᾶς τώδε παραχα- 

λεῖτον εἰς συμβουλήν, τίν᾽ ἂν τρόπον τοῖς ὑέσιν αὐτῶν 
ἀρετὴ τταραγενομένη τὰς ψυχὰς ἀμείνους ποιήσειε; 

ΛΑ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. “2ρ᾽ οὖν τοῦτό γ᾽ ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὅ᾽ τί 

ποτ᾽ ἔστιν ἀρετή; εἰ γάρ που μηδ᾽ ἀρετὴν εἰδεῖμιεν τὸ 
παράπαν ὃ τί ποτε τυγχάνει ὃν, τίν ἂν τρόπον τούτου 
σύμβουλοι γενοίμεϑα ὅτῳοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ χάλλιστα 
χτήσαιτο; 

ΛΑ. Οὐδένα, ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, Φαμὲν ἄρα, ὡὐ Ζ“ἄχης, εἰδέναι αὐτὸ ὅ τι ἔστιν. 

ΛΑ. Φαμὲν μέντοι. 

ΣΩ, Οὐχοῦν ὃ γε ἴσμεν, χἂν εἴποιμεν δήπου τέ ἔστιν. 
ΛΑ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐϑέως 

σχοπώμεϑα᾽ σιλέον γὰρ ἴσως ἔργον᾽ ἀλλὰ μέρους τινὸς 
πέρι πρῶτον ἴδωμεν, εἰ ἱχανῶς ἔχοιιεν ττρὸς τὸ εἰδέναι" 
χαὶ ἡμῖν, ὡς τὸ εἰχός, δίων ἡ σχέψις ἔσται. 

2 γενοίιεϑα ΒΤ: γενώμεθα Βαάδδγη 3 ἄριστα Δρορί. Ἐ: 
ἄριστ᾽ ἂν ΒΤ 4 μαϑήσεσϑε Β, εχ ετηεηά. Τ: μαϑήσεσθϑαι Τῇ εἰ 

τυγχάνομεν Τ: τυγχάνομεν Β 8 αὐτὴν δτί Τ: αὐκὴν ς Β, βεά ἴῃ 

τηδύρ. νἹῈ ποία 1 ἧς πέρε σύμβουλοι ἂν γενοίμεϑα ἀεφϊενὶ Βαάπατη 
10 εἰδείη μὲν Β, εἰδείημεν ΤῸ 11 σχολὴ ΒΤ [καὶ ἐατροὶ ἀε]ανῖ 
Βαάμαπη 13 ἀκοὴν ΒΤ; ἢ ἀκοὴν ΔΡορστ. ΕΞ 17 τὰς ψυχὰς ἈΡΟΡΥ. 
Μ᾽ αἰοαπιιπὶ 1029: ταῖς ᾿υχαῖς ΒΤῚ τ9 ἄρ᾽ οὖν ΒΤ: ἀρ᾽ οὖν οὐ Βαά- 
δὴ ἴῃ [80 ἢ. 93 21 τίν᾽ ἂν ΒΕΚΚεῖ; τίνα ΒῚ 4212 αὐτὸ 8ρο- 
φΊΑΡΒα: αὐτῷ ΒΤῚ 481 ἴδωμεν ΤΙ: εἰδωμεν Β, 584 εἰ δχ διηβῃηά. 
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ΛΑ. Ζλ}: οὕτω ποιῶμεν, ὦ Σώχρατες, ὡς σὺ βούλει. 
σῶν: «Τὸ οὖν ἂν προελοίμεϑα τῶν τῆς ἀρετῆς μερῶν; 

(( 139Ὁ) ἢ δῆλον δὴ ὅτι τοῦτο εἰς ὃ τείνειν δοχεῖ ἡ ἕν τοῖς ὅπλοις 

μάϑησις; δοχεῖ δέ 7του τοῖς πολλοῖς εἰς ἀνδρείαν. ἢ γάρ; 
5. ΔΑ. Καὶ μάλα δὴ οὕτω δοχεῖ. 

ΣΩ, Τοῦτο τοίνυν “πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὦ “Ἱάχης, 
εἰχτεῖν, ἀνδρεία τί σοτ᾽ ἐστίν" ἔπειτα μετὰ τοῦτο σχεψό- 
μεϑα χαὶ ὅτῳ ἂν τρόπῳ τοῖς νεανίσχοις ττιαραγένοιτο, 

᾿ χαϑ' ὅσον οἷόν τε ἐξ ἐπιτηδευμάτων τὸ χαὶ μαϑημάτων 
το παραγενέσϑαι. ἀλλὰ πιειρῶ εἰπεῖν ὃ λέγω, τέ ἔστιν ἀν- 

δρεία. 
ΛΑ. Οὐ μὰ τὸν 4ἰα, ὦ Σώχρατες, οὗ χαλετὸν εἰπεῖν" 

εἶ γάρ τις ἐϑέλοι ἕν τῇ τάξει μένων ἀμύνεσϑαι τοὺς 
πολεμίους χαὶ μὴ φεύγοι, εὖ ἴσϑι ὅτι ἀνδρεῖος ἂν εἴη. 

τς Σῷ. Εὺ μὲν λέγεις, ὠ “άχης" ἀλλ᾽ ἴσως ἐγὼ αἴτιος, 

οὐ σαφῶς εἰπών, τὸ σὲ “ἀποχρίνασϑαι μὴ τοῦτο ὃ δια- 
γοούμενος ἠρόμην, ἀλλ᾽ ἕτερον. 

ΔΑ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὠ. Σώκρατες; 
Σί), γὼ φράσω, ἐὰν οἷός τε γένωμαι. ἀνδρεῖός σου 

20 οὗτος, ὃν χαὶ σὺ λέγεις, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει μένων μάχηται 
τοῖς πολεμίοις. 

ΛΑ. Ἐγὼ γοῦν φημί. 

Σῷ. Καὶ γὰρ ἐγώ. ἀλλὰ τί αὐ ὅδε, ὃς ἂν φεύγων 
μάχηται τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ μὴ μένων; 

25 ΛΑ. “Πῶς φεύγων; 
ΣΏ. Ὥσπερ που χαὶ Σχύϑαι λέγονται οὐχ ἧττον φεύ- 

γοντες ἢ διώκοντες μάχεσϑαι, καὶ Ὅμηρός που ἐπαινῶν 
τοὺς τοῦ Αἰνείου ἵππους χραιπνὰ μάλ᾽ ἔνϑα χαὶ 
ἔνϑα ἔφη αὐτοὺς ἐπίστασϑαι διώχειν ἡδὲ φέβεσϑαι" 

30 χαὶ αὐτὸν τὸν Αἰνείαν χατὰ τοῦτ᾽ ἐνεχωμίασε, χατὰ τὴν 
τοῦ φόβου ἐπιστήμην, χαὶ εἶπεν αὐτὸν εἶναι μήστωρα 
φόβοιο. 

Δ. Καὶ καλῶς 7γ, ὦ Σώχρατες" χερὶ ἁρμάτων γὰρ 

ἔλεγε᾽ χαὶ σὺ τὸ τῶν Σχυϑῶν ἱππέων τιέρι λέγεις. τὸ 
35 μὲν γὰρ ἱἵχιπιχὸν τὸ ἐχείνων οὕτω μάχεται, τὸ δὲ ὅπλιτι- 

χὸν τό γε τῶν Ἑλλήνων, ὡς ἐγὼ λέγω. 

3 τείνειν ΘΧ τίνει» ἴξοϊβϑθ νἹ4εἴατ Β ᾿ ηγσκεψόμεϑα ΒΤ: σκε- 
ψώμεϑα ΔΡοβύδρῃα 22 ἐγώ Ἢ οὖν Β, ἔγωγ᾽ οὖν Τ᾽ 34 καὶ σὺ ΒΤ: 
καὶ σὺ αὖ 5[4ΠΡαὰπ 45 τὸ ἐκείνων ἀεΙδνιε Βδάμδπηι 
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ΣΩ, Πλήν γ᾽ ἴσως, ὦ Λάχης, τὸ ““αχεδαιμονίων. 1α- 
ς χεδαιμονίους γάρ φασιν ἐν Πλαταιαῖς, ἐπειδὴ πρὸς τοῖς 

ἐῷ βοτὰ 8) 

192 

γερροφόροις ἐγένοντο, οὐχ ἐϑέλειν μένοντας πρὸς αὐτοὺς 
μάχεσϑαι, ἀλλὰ φεύγειν, ἐγτειδὴ δ᾽ ἐλύϑησαν αἱ τάξεις 
τῶν Περσῶν, ἀναστρεφομένους ὥσττερ ἱτττέας μάχεσϑαι 
χαὶ οὕτω νιχῆσαι τὴν ἐχεῖ μάχην. 

ΛΑ. “ληϑῆ λόγια 
ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν ἄρτι ἔλεγον, ὅτι ἐγὼ αἴτιος μὴ χα- 

λῶς σὲ ἀποχρίνασϑαι, ὅτι οὐ καλῶς ἠρόμην. βουλόμενος 
Ὁ γάρ σου πυϑέσϑαι μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ ὁπλιτιχῷ ἂν- 

δρείους, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐν τῷ ἱππικῷ καὶ ἐν ξύμπαντι 
τῷ πολεμιχῷ εἴδει, χαὶ μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ στολέμῳ, 
ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐν τοῖς πρὸς τὴν ϑάλατταν χινδύνοις ἂν- 
δρείους ὄντας, χαὶ ὅσοι γε πρὸς νόσους καὶ ὅσοι πρὸς 
πενίας ἢ καὶ πυρὸς τὰ πολιτικὰ ἀνδρεῖοί εἶσιν, χαὶ ἔτι 
αὖ μὴ μόνον ὅσοι πρὸς λύπας ἀνδρεῖοί εἶσιν ἢ φόβους, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπεϑυμίας ἢ ἡ δονὰς δεινοὶ μάχεσϑαι, μέ- 

γοντὲς ἢ ἀναστρέφοντες - εἰσὶ γάρ πού τινὲς, ὠ Αάχης, 
χαὶ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνδρεῖοι. 

ΛΑ. Καὶ σφόδρα, ὦ Σώκρατες. 
Σῶ. Οὐχοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες οὗτοί εἶσιν, ἀλλ᾿ οἱ 

μὲν ἐν ἡδοναῖς, οἱ δ᾽ ἐν λύπαις, οἱ δ᾽ ἐν ἐπιϑυμίαις, οἵ 
δ᾽ ἐν φόβοις τὴν ἀνδρείαν ἔχτηνται" οἱ δέ γ᾽ οἶμαι δει- 
λίαν ἕν τοῖς αὐτοῖς τούτοις. 

ΛΑ. Πάνυ 7ε. 

ΣΩ, Τί ποτε ὃν ̓ ἑχάτερον τούτων, τοῦτο ἐπυνθανόμην. 

πάλιν οὖν πειρῶ εἰπεῖν ἀνδρείαν πρῶτον, τί ὃν ἐν πᾶσι 
τούτοις ταὐτόν ἐστιν᾽ ἢ οὕπτω ἀπέχον ἠγοσιτος ὃ λέγω; 

ΛΑ. Οὐ πάνυ τι. 
ΣΩ, .1λλ ὧδε λέγω, ὥσπερ ἂν εἰ τάχος ἠρώτων τί 

στοτ' ἐστίν, ὃ χαὶ ἕν τῷ τρέχειν τυγχάνει ὃν ἡμῖν χαὶ ἕν 
τῷ χιϑαρίζειν καὶ ἐν τῷ λέγειν καὶ ἐν τῷ μανϑάνειν χαὶ 
ἐν ἄλλοις πολλοῖς, χαὶ σχεδόν τι αὐτὸ κεχτήμεϑα, οὐ χαὶ 

πέρι ἄξιον λέγειν, ἢ ἐν ταῖς τῶν χειρῶν πράξεσιν ἢ σχε- 

2 φασιν Β: φησιν ΠσοΟΙΠΡΕΠάῖΟ Τ᾽ 3 αὐτοὺς Ὁ: αὐτοῖς ΒΤ 
8 ἄρτι Αϑί; αἴτιον ΒΤ, Ποη νος ΘΟ] δἰ ουτηδομοσ, ἀβ]θν ΤΟ 005 
Ι0 γάρ σου Β: γὰρ Τ 13 κινδύνοις ΤΌ: κινδύνους Β 15 ἔτι 
ΔΡορυ. Ε: ὅτε ΒΥ, οὗ, 43, 22 17 μένοντες ΒοΥΪΡβι: καὶ μένοντες ΒΤ 
23 δειλίαν Τ: δειλῖᾶν Β 26 τοῦτό ἐστιν Ροβί τούτων α44. Ἠευδάε 
ΒΡΕς. ἘΠῚ. 129 33 οὗ καὶ πέρι ΒΤ: οὗ καὶ Αϑί 
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λῶν ἢ στόματός τε καὶ φωνῆς ἢ διανοίας" ἢ οὐχ οὕτω 
χαὶ σὺ λέγεις; 

ΛΑ. Πάνυ 7ε: 
Σῶ. Εἰ τοίνυν τίς με ἔροιτο᾽ ὦ Σώχρατες, τί λέγεις 

τοῦτο, ὃ ἐν πᾶσιν ὀνομάζεις ταχυτῆτα εἶναι; εἴποιμ ἂν 
αὐτῷ, ὅτι τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ διαπραττομένην 
δύναμιν ταχυτῆτα ἔγωγε καλῶ καὶ περὶ φωνὴν καὶ περὶ 
δρόμον καὶ περὶ τάλλα πάντα. 

ΛΑ. Ὀρϑῶς γε σὺ λέγων. 
ΣΏ. Πειρῶ δὴ χαὶ σύ, ὠ Αάχης, τὴν ἀνδρείαν οὕτως 

εἰπεῖν, τίς οὖσα δύναμις ἢ αὑτὴ ἔν ἡδονῇ χαὶ ἐν λύπῃ 
χαὶ ἐν ἅπασιν οἷς νυνδὴ ἐλέγομεν αὑτὴν εἶναι, ἔπειτα 
ἀνδρεία κέκληται. 

ΛΑ. 4οχεῖ τοίνυν μοι χαρτερία τις εἶναι τῆς ψυχῆς, 
εἰ τό γε διὰ ττάντων [περὶ ἀνδρείας] πεφυχὸς δεῖ εἰττεῖν. 

δῷ. “λλὰ μὴν δεῖ, εἴ γε τὸ ἐρωτώμενον ἀποχρινούς- 
μεϑα ἡμῖν αὑτοῖς. τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε φαίνεται, εὐτιῦ 
οὔ τι πᾶσά γε, ὡς ἐγῴμαι, καρτερία ἀνδρεία σοι φαίνεται" 
τεχμαίρομαι δὲ ἐνθένδε" σχεδὸν γάρ τι οἶδα, ὦ “άχης, 
ὅτι τῶν πάνυ χαλῶν πραγμάτων ἡγεῖ σὺ ἀνδρείαν εἶναι. 

ΛΑ. Εὐ μὲν οὖν ἔσϑι ὅτι τῶν χαλλίστων. 
ΣΩῶ. Οὐχοῦν ἡ μὲν μετὰ φρονήσεως καρτερία καλὴ 

χἀγαϑή; 
ΛΑ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Τί δ᾽ ἢ μετ᾽ ἀφροσύνης; οὐ τοὐναντίον ταύτῃ 

βλαβερὰ καὶ καχοῦργος: 
ΔΑ. Ναί. 
ΣΩ. Καλὸν οὖν τι φήσεις σὺ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὃν 

χαχοῦργον τὲ καὶ βλαβερόν; 
ΛΑ. Οὔκουν δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα τήν γὲ τοιαύτην καρτερίαν ἀνδρείαν 

ὁμολογήσεις εἶναι, ἐπειδήπερ οὐ καλή ἐστιν, ἡ δὲ ἀνδρεία 
χαλόν ἑστιν. 

ΛΑ. “ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. Ἢ φρόνιμος ἄρα χαρτερία χατὰ τὸν σὸν λόγον 

ἀνδρεία ἂν εἴη. 

5 ταχυτῆτα Β, Ξδἂ ν εχ ΕΙη6η. τ5 περὶ ἀνδρείας ΒΤ: μέρος 
ἀνδρείας ΞοΥἸθαηάυτη ναὶ νοῦρα ἀθιοπᾶδ ρυΐαν!ε Βαάμαπη 17 ὅτι 
οὔτι 5ΟΥρ5ὶ; οὔτι ΒΤ, ργορανὶ: ϑαῦρρε ερ. οτὔϊί. 89, ὅτε οὐ δρο- 
ΦΎΔΡΒΑ 

Ῥζαίο φοΐ, 7]. 3. 4 

Β. 
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ΔΑ. ἜἜοιχεν. 
Ε΄. ΣΩ. Ἴδωμεν δή, ἡ εἰς τί φρόνιμος; ἢ ἡ εἰς ἅπαντα 

χαὶ τὰ μεγάλα χαὶ τὰ σμικρά; οἷον εἴ τις καρτερεῖ ἀνα- 
λίσχων ἀργύριον φρονίμως, εἰδὼς ὅτι ἀναλώσας πλέον 
ἐχτήσεται, τοῦτον ἀνδρεῖον χαλοῖς ἂν; 5 

ΛΑ. Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 
Σῷ. .Ζ2λλ᾽ οἷον εἴ τις ἰατρὸς ὦν, περιπλευμονίᾳ τοῦ 

ὑέος ἐχομένου ἢ ἄλλου τινὸς χαὶ δεομένου τειεῖν ἢ φαγεῖν 
198 δοῦναι, μὴ κάμπτοιτο ἀλλὰ καρτεροῖ; 

ΛΑ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν οὐδ᾽ αὕτη. το 
ΣΩ. “2λλ ἐν πολέμῳ χαρτεροῦντα ἄνδρα χαὶ ἐϑέλοντα 

μάχεσϑαι, φρονίμως λογιξόμενον, εἰδότα μὲν ὅτι βοηϑή- 
σουσιν ἄλλοι αὐτῷ, πρὸς ἐλάττους δὲ χαὶ φαυλοτέρους 
μαχεῖται ἢ μεϑ' ὧν αὐτός ἐστιν, ἔτι δὲ χωρία ἔχει 
χρείττω, τοῦτον τὸν μετὰ τῆς τοιαύτης φρονήσεως χαὶ τς 
παρασχευῖῆς καρτεροῦντα ἀνδρειότερον ἂν φαίης ἢ τὸν ἐν (τοι) 

Β τῷ ἐναντίῳ στρατοπέδῳ ἐϑέλοντα ὑπομένειν τε χαὶ χαρ- 
τερξεῖγν; ΣΟ 

ΛΑ. Τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ, ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. ᾿2λλὰ μὴν ἀφρονεστέρα γε ἡ τούτου ἢ ἡ τοῦ ἕτέ- 20 

ρου χαρτερία. 
ΛΑ. “ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. Καὶ τὸν μετ᾽ ἐπιστήμης ἄρα ἱππικῆς χαρτεροῦντα 

ἐν ἱππομαχίᾳ ἧττον φήσεις ἀνδρεῖον εἶναι ἢ τὸν ἄνευ 
ἐπιστήμης. | 25 

ΛΑ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Καὶ τὸν μετὰ σφενδονητιχῆς ἢ τοξιχῆς ἢ ἄλλης 

τινὸς τέχνης καρτεροῦντα. 
Ὁ- ΑΑ , 

ΣΩ. Καὶ ὅσοι δὴ ἐθέλουσιν εἰς φρέαρ καταβαίνοντες 30 
χαὶ χολυμβῶντες χαρτερεῖν ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ, μὴ ὄντες 
δεινοί, ἢ ἔν τινι ἄλλῳ τοιούτῳ, ἀνδρειοτέρους φήσεις 
τῶν ταῦτα δεινῶν. 

ΛΑ. Τί γὰρ ἂν τις ἄλλο φαίη, ὦ Σώχρατες; 
Σῷ, Οὐδέν, εἴττερ οἴοιτο γε οὕτως. 35 
ΛΑ. “λλὰ μὴν οἰμαί γε. 
ΣΩΏ. Καὶ μήν που ἀφρονεστέρως γε, ὦ “άχης, οἱ τοι- 

4 πλέον ἐκτήσεται Β: πλεονεκτήσεται Τ, πλέον κτήσεται Βαά- 
Βα τοαὕτη Τ: αὐτή Β 27 τὸν ΔΡΟρταρμΑ: τὸν μὲν ΒΤ 30 δὴ 
ἐθέλουσιν 5ΟΥρΡ51:; ἂν ἐθέλουσιν Β, ἐὰν ἐθέλουσιν Τ 
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οὔτοι κινδυνεύουσίν τε καὶ χαρτεροῦσιν ἢ οἱ μετὰ τέχνης (( 3.3.) 
αὐτὸ πράττοντες. 

ΛΑ. Φαίνονται. 
ΣΩ, Οὐκοῦν αἰσχρὰ ἧ ἄφρων τόλμα τὲ χαὶ χαρτέρησις Ὁ 

ἐν τῷ πρόσϑεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα χαὶ βλαβερά; 
ΛΑ. Πάνυ γε. 

Σῶ. Ἡ δέ γε ἀνδρεία ὡμολογεῖτο χαλόν τι εἶναι. 
ΛΑ. ᾿μολογεῖτο γάρ. 
ΣΩ. Νῦν δ᾽ αὖ πάλιν φαμὲν ἐχεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν 

ἄφρονα χαρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι. 
ΛΑ. “Βοίχαμεν. 
οἴῃ, Καλῶς οὖν σοι δοχοῦμεν λέγειν; 
ΛΑ. Μὰ τὸν ΖΦία, ὦ Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα που κατὰ τὸν σὸν λόγον δωριστὶ ἡρμό- 
σμεϑα ἐγώ τε καὶ σύ, ὦ “Ἱἀχης" τὰ γὰρ ἔργα οὐ ξυμφω- 
γεῖ ἡμῖν τοῖς λόγοις. ἔργῳ μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, φαίη ἄν 
τις ἡμᾶς ἀνδρείας μετέχειν, λόγῳ δ᾽, ὡς ἐγῴμαι, οὐχ ἂν, 
εἰ νῦν ἡμῶν ἀχούσειε 

ΛΑ. ““2ληϑέστατα λέγεις. 
Σῷ, Τί οὖν; δοχεῖ χαλὸν εἶναι οὕτως ἡμᾶς διαχεῖσϑαι; 
ΛΑ. Οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν. 
Σῷ. ΔΒούλει οὖν ᾧ λέγομεν πειϑώμεϑα τό γε τοσοῦτον; 
ΛΑ. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο, καὶ τίνι τούτῳ; 
Σῷ. Τῷ λόγῳ ὃς χαρτερεῖν χελεύει. εἰ οὖν βούλει, 

χαὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ζητήσει ἐτιμείνωμέν τε καὶ καρτερήσω- 
μὲν, ἵνα χαὶ μὴ ἡμῶν αὐτὴ ἢ ἀνδρεία καταγελάσῃ, ὅτι 
οὐχ ἀνδρείως αὐτὴν ζητοῦμεν, εἰ ἄρα πολλάχις αὐτὴ ἡ 
καρτέρησίς ἐστιν ἀνδρεία. 

ΛΑ. γὼ μὲν ἑτοῖμος, ὦ Σώκρατες, ἢ προαφίστα- 
σϑαι" καί τοι ἀήϑης γ᾽ εἰμὶ τῶν τοιούτων λόγων᾽ ἀλλά 
τίς μι καὶ φιλονικία εἴληρρεν πρὸς τὰ εἰρημένα, καὶ ὡς 
ἀληϑῶς ἀγαναχτῶ, εἰ οὑτωσὶ ἃ νοῶ μὴ οἷός τ᾽ εἰμὶ 
εἰπεῖν. νοεῖν μὲν γὰρ ἔμοιγε δοχῶ περὶ ἀνδρείας ὃ τι 
ἔστιν, οὐχ οἶδα δ᾽ ὅπῃ μὲ ἄρτι διέφυγεν, ὥστε μὴ ξυλ- 
λαβεῖν τῷ λόγῳ αὑτὴν χαὶ εἰτεεῖν ὁ τι ἔστιν. 

7 ὡμολογεῖτο --- ὡμολογεῖτο Β: ὡμολόγητο --- ὁμολόγητο Τ' 
14 κατὰ τὸν Β: κατα [τὰ τὸν Τ' τ8 ἀκούσειε δοοῦ5: ἀκούσει ΒΤ 
26 αὐτὴ Τ: αὕτη Β 27 αὐτὴ Τ: αὕτη Β 28 ἀνδοεία ἀσ]ανὶς 
Ηδυβάς βρβο. οὐἱΐ. 1252 29 ἕτοιμος Τ: ἑτοίμῶὼς Β 30 ἀήϑης Τ: 
ἀληϑής Β, εἴ. Ευιῃγά. 9, 28 
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ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ φίλε, τὸν ἀγαθὸν χυνηγέτην μεταϑεῖν 
χρὴ καὶ μὴ ἀνιέναι. 

ΛΑ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΣΏ. Βούλει οὖν καὶ Νικίαν τόνδε παραχαλῶμεν ἐπὶ 
τὸ κυνηγέσιον, εἴ τι ἡμῶν εὐπορώτερός ἐστιν; 5 

ς᾿ Ἄν Βούλομαι" σῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, 1ϑὲ δή, ὦ Νικία, ἀνδράσι φίλοις χειμαζομένοις 

ἐν λόγῳ χαὶ ἀποροῦσιν βοήϑησον, εἴ τινὰ ἔχεις δύναμιν. 
τὰ μὲν γὰρ δὴ ἡμέτερα ὁρᾷς ὡς ἄπορα" σὺ δ᾽ εἰπτὼν ὃ 
τι ἡγεῖ. ἀνδρείαν εἶναι, ἡμᾶς τε τῆς ἀπορίας ἔχλυσαι καὶ το 
αὐτὸς ἃ νοεῖς τῷ λόγῳ βεβαίωσαι. 

ΝΙ. “οχεῖτε τοίνυν μοι πάλαι οὐ χαλῶς, ὦ Σώχρατες, 
((.303Ὁ) δρίζεσϑαι τὴν ἀνδρείαν. ὃ γὰρ ἐγὼ σοῦ ἤδη καλῶς λέ- 

γοντος ἀχήχοα, τούτῳ οὐ χρῆσϑε. 
ΣΩ. Ποίῳ δή, ὦ Νικία; 15 

Ὁ ΚΙ. Πολλάκις ἀχήχοά σου λέγοντος, ὅτι ταῦτα ἀγα- 
ϑὸς ἕχαστος ἡμῶν, ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἀμαϑής, ταῦτα δὲ 
χαχός. 

ΣΩ. “ληϑῆ μέντοι γὴ 4ία λέγεις, ὦ Νικία. 
ΝΙ. Οὐχοῦν εἴπερ ὃ ἀνδρεῖος ἀγαϑός, δῆλον ὅτι σοφός 320 

ἐστιν. Ἢ 
Σῷ. Ἤχουσας, ὠ «“Ἰάχης; 
ΛΑ. Ἔγωγε, χαὶ οὐ σφόδρα γε μανϑάνω ὃ λέγει. 
ΣΩ. .43λλ ἐγὼ δοχῶ μανϑάνειν, καί μοι δοχεῖ ἁνὴρ 

σοφίαν τινὰ τὴν ἀνδρείαν λέγειν. 25 
ΛΑ. Ποίαν, ὦ Σώχρατες, σοφίαν; 

Ἑ Σῶ. Οὐχοῦν τόνδε τοῦτο ἐρωτᾷς: 
ΛΑ. Ἔγωγε. 
Σῷ. 1ϑι δή, αὐτῷ εἰπέ, ὦ Νιχία, ποία σοφία ἀνδρεία 

ἂν εἴη χατὰ τὸν σὸν λόγον. οὐ γάρ που ἢ γε αὐλητιχή. 30 
ΝΙ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. Οὐδὲ μὴν ἢ κιϑαριστιχή. 
ΝΙ. Οὗ δῆτα. 
ΣΩ, “λλὰ τίς δὴ αὕτη ἢ τίνος ἐπιστήμη; 

᾿ Ὁ! 
.. 
᾿ 

τ6 πολλάκις --- τ χκαχός 510}, ἤογ!]ερ. 29, 1ο2 

10 ἔκλυσαι Τ: ἑλκύσαι Β, γρ.' τ βεβαίωσαι ΤΙ βεβαιῶσαι Β 
12 μοι Β: μὲ Τ, Οβδίτη. 3,33 24 ἀνὴρ ΒΕΚΚΕεΙ: ἀνὴρ ΒΤ, ὁ ἀνὴρ 
ΔΡΟΡΥ. Ῥατἰσἰπαπι 1811 33 οὐ δῆτα ϑιρτα νεΐβϑυτη Β 34 ἢ 
ΔΡορτ. Ε: Β,ἡΤ 
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ΛΑ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς αὑτὸν ἐρωτᾷς, ὦ Σώχρατες, 
χαὶ εἰπέτω γὲ τίνα φησὶν αὐτὴν εἶναι. 

ΝῚ. Ταύτην ἔγωγε, ὦ Ἅάχης, τὴν τῶν δεινῶν χαὶ 
ϑαρραλέων ἐσπειστήμην καὶ ἕν πολέμῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἅπασιν. 

ΛΑ. Ὡς ἄτοπα λέγει, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, Πρὸς τί τοῦτ᾽ εἶπες βλέψας, ὦ “ἀχης; 

ΛΑ. Πρὸς ὅ τι; χωρὶς δήπου σοφία ἐστὶν ἀνδρείας. 
ΣΩ. Οὔκουν φησί γε Νικίας. 
ΛΑ. Οὐ μέντοι μὰ Δία" ταῦτά τοι καὶ ληρεῖ. 
Σῷ. Οὐχοῦν διδάσχωμεν αὑτόν, ἀλλὰ μὴ λοιδορῶμεν. 
ΝΙ. Οὔχ, ἀλλά μοι δοχεῖ, ὦ Σώκρατες, “Ἱάχης ἐπιϑυ- 

μεῖν κἀμὲ φανῆναι μηδὲν λέγοντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄρτι 
τοιοῦτος ἐφάνη. 

ΛΔ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Μικία, χαὶ πειράσομαί γε ἀπο- 

φῆναι. οὐδὲν γὰρ λέγεις" ἐπεὶ αὐτίχα ἐν ταῖς νόσοις οὐχ 
οἱ ἰατροὶ τὰ δεινὰ ἐπίστανται; ἢ οἱ ἀνδρεῖοι δοχοῦσί σοι 
ἐπίστασϑαι; ἢ τοὺς ἰατροὺς σὺ ἀνδρείους καλεῖς; 

ΝΙ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 
ΛΑ. Οὐδέ γε τοὺς γεωργοὺς οἶμαι. καίτοι τά γε ἐν 

τῇ γεωργίᾳ δεινὰ οὗτοι δήπου ἐπίστανται, χαὶ οἱ ἄλλοι 
δημιουργοὶ ἅπαντες τὰ ἐν ταῖς αὑτῶν τέχναις δεινά τὲ 
χαὶ ϑαρραλέα ἴσασιν" ἀλλ᾽ οὐδέν τι μᾶλλον οὗτοι ἀνδρεῖοί 
εἶσιν. 

Σῷ. Τί δοχεῖ “άχης λέγειν, ὦ Νικία; ἔοικεν μέντοι 
λέγειν τι. 

ΝΙ. Καὶ γὰρ λέγει γέ τι, οὐ μέντοι ἀληϑές γε. 
Σῶ, Πῶς δή; 
ΝΙ. Ὅτι οἴεται τοὺς ἰατροὺς πλέον τι εἰδέναι σιερὶ 

τοὺς χάμνοντας ἢ τὸ ὑγιεινὸν [εἰπεῖν οἷόν] τε χαὶ νοσῶ- 
δες. οἱ δὲ δήπου τοσοῦτον μόνον ἴσασιν" εἰ δὲ δεινόν τῳ 
τοῦτό ἐστιν τὸ ὑγιαίνειν μᾶλλον ἢ τὸ κάμνειν, ἡγεῖ σὺ 
τουτί, ὦ “άχης, τοὺς ἰατροὺς ἐπίστασϑαι; ἢ οὐ πολλοῖς 

6 λέγει Ὁ: λέγεις Β εἰ ἐογίαβδβε Τ΄ 8 πρὸς ὃ τι ῬΑΥΞΙΠῸ5 1813: 
σιρός τι ΒΤ 11 διδάσκωμεν ἴ: διδάσκομεν ΒΤ 14 τοιοῦτος Β: 
τοιοῦτός τις Τ 30 εἰπεῖν οἷόν ἀ6]ενῖι Βδάμπδπι, εἰπεῖν οἵους τε 
ἨοΘΠΘΡΘΕΙς Η]551ηΚ δηϊπηδάν. 6 31: δήπου τοσοῦτον μόνον Ἠοτ- 
ΤΆΔΠΠ;: δή τι τοσοῦτον δήπου μόνον ΒΤ, τι τοσοῦτον δήπου μόνον 
ὙΝΙΠΟΚεΙμλδηη, τὸ τοσοῦτον δήπου μόνον Μααν! Δάνεοῖβ. 1 405, δή 
τοι τοσοῦτον μόνον ΔΡΟΡΥ. ἘΝ δή τοι τοσοῦτον δήπου μόνον ΕΧ 

Θτηθηά, ΔρΡορυ. Εὶ | δεινόν τῷ Ἔ: δεινὸ τῷ Β 
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οἴει ἐχ τῆς νόσου ἄμεινον εἶναι μὴ ἀναστῆναι ἢ ἀναστῖ- 
Ὁ γαι; τοῦτο γὰρ εἰττέ" σὺ πᾶσι φὴς ἄμεινον εἶναι ζῆν καὶ 

οὐ πολλοῖς χρεῖττον τεϑνάναι; 
ΛΑ. Οἶμαι ἔγωγε τοῦτό γε. 
ΝΙ. Οἷς οὖν τεϑνάναι λυσιτελεῖ, ταὐτὰ οἴει δεινὰ 5 

εἶναι χαὶ οἷς ζῆν; 
ΛΑ. Οὐχ ἔγωγε. 

ΟΠ ΝΙ. ἡλλὰ τοῦτο δὴ σὺ δίδως τοῖς ἰατροῖς γιγνώσχειν 
ἢ ἄλλῳ τινὶ δημιουργῷ πλὴν τῷ τῶν δεινῶν χαὶ μὴ δει- 
γῶν ἐπιστήμονι, ὃν ἐγὼ ἀνὸρεῖον χαλῶ; 1ο 

ΣΩ, Ματαγοεῖς, ὠ ΑΙάχης, ὅ τι λέγει; 
Ε΄ τῶλα: Ἔγωγε, ὅτι γὲ τοὺς «μάντεις χαλεῖ τοὺς ἀνδρείους" 

τίς γὰρ δὴ ἄλλος εἴσεται ὅτῳ ἄμεινον ζῆν ἢ τεϑνάναι; 
χαίτοι σύ, ὦ Νιχία, πότερον διιολογεῖς μη. εἶναι ἢ 
οὔτε μάντις οὔτε ἐᾺ ΒΕΙΘΝΝ τὰς 

ΝΙ. Τί δέ; μάντει αὖ οἴει προσήχειν τὰ δεινὰ γιγνώ- 
σχειν χαὶ τὰ ϑαρραλ έα; 

ΛΑ. Ἔγωγε" τίνι γὰρ ἄλλῳ; 
ΝΙῚ. Ὃν ἐγὼ λέγω πολὺ μᾶλλον, ὦ βέλτιότε" ἐπεὶ 

μάντιν γε τὰ σημεῖα μόνον δεῖ γιγνώσχειν τῶν ἐσομένων, 26 
εἴτε τῳ ϑάνατος εἴτε γόσος εἴτε ἀποβολὴ χρημάτων ἔσται, ((.τ49}) 

196 εἴτε γίχη εἴτε ἧττα ἢ ἢ πολέμου ἢ ἢ χαὶ ἄλλης τινὸς ἀγωνίας" 
ὃ τι δέ τῳ ἄμιεινον τούτων ἢ ̓'παϑεῖν ἢ μὴ παϑεῖν, τί 
ιιἄλλον μάντει. προσήκει κρῖναι ἢ ἄλλῳ ὁτῳοῦν; 

ΑΛ. “1λλ᾽ ἐγὼ τούτου οὐ μανϑάνω, ὠ Σώκρατες, ὃ τι 325 
βούλεται λέγειν" οὔτε γὰρ μάντιν οὔτε ἰατρὸν οὔτε ἄλλον 
οὐδένα δηλοῖ ὅντινα λέγει τὸν ἀνδρεῖον, εἰ μὴ εἰ ϑεόν 
τινὰ λέγει αὐτὸν εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν φαίνεται Νιχίας οὐχ 

Β ἐϑέλειν ,γενναίως ὁμολογεῖν ὅτι οὐδὲν λέγει, ἀλλὰ στρέ- 
φεται ἄνω καὶ χάτω ἐπιχρυπτόμενος τὴν αὑτοῦ ἀπορίαν" 30 
χαίτοι χἂν ἡμεῖς οἷοί τε ἤμεν. ἄρτι ἐγώ τε χαὶ σὺ τοιαῦτα 
στρέφεσϑαι, εἰ ἐβουλόμεϑα μὴ δοκεῖν ἐ ἐναντία ἡμῖν αὐτοῖς 
λέγειν. εἰ μὲν οὖν ἐν δικαστηρίῳ ἡμῖν οἱ λόγοι ἤσαν, 
εἶχεν ἄν τινὰ λόγον ταῦτα ποιεῖν" νῦν δὲ τί ἄν τις ἐν 
ξυνουσίᾳ τοιᾷδε μάτην χενοῖς λόγοις αὐτὸς αὑτὸν χοσμοῖ; 35 

4 οἶμαι ἔγωγε Β: ἔγωγε Τ' 5 ταὐτὰ ΔΡΟΡΥΑΡΠΔ: ταῦτα ΒΤ 
8 τοῦτο ἐμ τοῦ Β 9 τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν Β: τῶν δεινῶν Τ' 
το ὃν Β: οἷον τ ι6 δὲ Β: δαὲ ΤΌ | προσήκειν Τ: προσήκει Β 
18 ἔγωγε Β: ἐγώ γε 25 τούτου 50Ὑ1Ρ51: τοῦτο ΒΤ, τοῦτον ΒΕΚΚΕΥ 
26 μάντιν ΤΌ: μὲν Β 30 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ 34 δὲ ὩΣ: Ὲ 35 μάτην 
Β, 5ε4 κα 6χ ΘΠ] θΠά, 
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Σῷ. Οὐδὲν οὐδ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ, ὦ “άχης" ἀλλ ὁρῶμεν μὴ 
Νικίας οἴεταί τι λέγειν χαὶ οὐ λόγου ἕγεχα ταῦτα λέγει. 
αὐτοῦ οὖν σαφέστερον πυϑώμεϑα τί ποτε νοεῖ" χαὶ ἐάν 
τι φαίνηται λέγων, ξυγχωρησόμεϑα, εἰ δὲ μή, διδάξομεν. 

Α Σὺ τοίνυν, ὠ Σώχρατες, εἰ βούλει πυνϑάνεσθϑαι, 

πυνϑάνου" ἐγὼ δ᾽ ἴσως ἱχανῶς πέπυσμαι. 
ΣΩ, .1λλ οὐδέν με κωλύει" χοινὴ γὰρ ἔσται ἡ πύστις 

ὑπὲρ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ. 
ΛΑ. Πάνυ μὲν οὗν. 

ΣΩ, «Ἵἔγε δή μοι, ὦ Νικία, μᾶλλον δ᾽ ἡμῖν" χοινού- 
μεϑα γὰρ ἐγώ τε χαὶ “άχης τὸν λόγον᾽ τὴν ἀνδρείαν 
ἐχειστήμην φὴς δεινῶν τε χαὶ ϑαρραλέων εἶναι; 

ΝΙ. Ἔγωγε. 
πον Ἰοῦτα, δὲ οὗ παντὸς δὴ εἶναι ἀνδρὸς γνῶναι, 

ὁττότε γε μήτε ἰατρὸς μήτε μάντις αὐτὸ γνώσεται μηδὲ 
ἀνδρεῖος ἔσται, ἐὰν μὴ αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπιστήμην 
προσλάβῃ" οὐχ οὕτως ἔλεγες; 

ΝΙ. Οὕτω μὲν οὐν. 

ΣΩ. Κατὰ τὴν παροιμίαν ἄρα τῷ ὄντι οὐχ ἂν πᾶσα 
ὑς γνοίη οὐδ᾽ ἂν ἀνδρεία γένοιτο. 

ΝΙ. Οὗ μοι δοχεῖ. 
Σῷ, 4ῆλον δή, ὦ Νικία, ὅτι οὐδὲ τὴν Κρομμυωνίαν 

ὗν πιστεύεις σύ γε ἀνδρείαν γεγονέναι. τοῦτο δὲ λέγω οὐ 
παίζων, ἀλλ᾿ ἀναγκαῖον οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοντι μηδενὸς 
ϑηρίου ἀποδέχεσϑαι ἀνδρείαν, ἢ ξυγχωρεῖν ϑηρίον τι 
οὕτω σοφὸν εἶναι, ὥστε ἃ ὙΠ ἀνϑρώπων ἴσασι διὰ 
τὸ χαλεπὰ εἶναι γνῶναι, ταῦτα λέοντα ἢ πάρδαλιν ἢ τινα 
χάπερον φάναι εἰδέναι" ἀλλ ἀνάγχη ὁμοίως λέοντα χαὶ 
ἔλαφον χαὶ ταῦρον χαὶ πίέϑηχον πρὸς ἀνδρείαν φάναι 
πεφυχέναι τὸν τιϑέμενον ἀνδρείαν τοῦϑ' ὅπερ, σὺ τίϑεσαι. 

ΛΑ. Νὴ τοὺς ϑεούς, καὶ εὺ γξ λέγεις, ὠ Σώχρατες. 

χαὶ ἡμῖν ὡς ἀληϑῶς τοῦτο ἀπόκριναι, ὠ Νικία, πότερον 
σοφώτερα φὴς ἡμῶν ταῦτα εἶναι τὰ ϑηρία, ἃ πάντες 
ὁμολογοῦμεν ἀνδρεῖα εἶναι, ἢ πᾶσιν ἐναντιούμενος τολ- 
μᾷς μηδὲ ἀνδρεῖα αὑτὰ καλεῖν; 

ΝΙ. Οὐ γάρ τι, ὦ “άχης, ἔγωγε ἀνδρεῖα καλῶ οὔτε 

: οὐδὲ μοι Β 2 οἴεταί ΤΙ: οἴοιταί Β, οἴηταί Ὁ οὐ Τ: οὗ Β 
6 ἴσως Δἀἀυθίανι ΒΑ 7. μὲ ΒΤ; ἀδϊανιῖ σῦοθ [19 πᾶσα 
ἀδ]ενῖί. ΕἸΠΘΉΙΟΥ ΕἼΘ οκε 5. ἸΔΠτΌ. ΟΧΧΠΙ 384 22 Κρομυωνίαν 
ΘΔ] ΡΠ, 23 σύγε Τ: εὖ γε Β 

((. 3094 Ὁ) 
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ϑηρία οὔτε ἄλλο οὐδὲν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἀγνοίας μὴ φο- 
βούμενον, ἀλλ ἄφοβον καὶ μῶρον" ἢ χαὶ τὰ παιδία 

Β πάντα οἴει με ἀνδρεῖα χαλεῖν, ἃ δι᾿ ἄγνοιαν οὐδὲν δέδοι- 
κεν; ἀλλ οἶμαι τὸ ἄφοβον χαὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ ταὐτόν 
ἐστιν. ἐγὼ δὲ ἀνδρείας μὲν χαὶ προμηϑέας πάνυ τισὶν 5 
ὀλίγοις οἶμαι μετεῖναι, ϑρασύτητος δὲ χαὶ τόλμης χαὶ 
τοῦ ἀφόβου μετὰ ἀπρομηϑίέας στάνυ πολλοῖς καὶ ἀνδρῶν 
χαὶ γυναιχῶν χαὶ παίδων χαὶ ϑηρίων. ταῦτ᾽ οὖν ἃ σὺ 
χκαλ εἴς ἀνδρεῖα χαὶ οἱ πολλοί, ἐγὼ ϑρασέα καλῶ, ἀνδρεῖα 

ς δὲ τὰ φρόνιμα περὶ ὧν λέγω. 1ο 
ΛΑ. Θέασαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὖ ὅδε ἑαυτὸν δή, ὡς 

οἴεται, χοσμεῖ τῷ λόγῳ" οὺς δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ἂν- 
(3058) δρεέους εἶναι, τούτους ἀποστερεῖν ἐπιχειρεῖ ταύτης τῆς 

τιμῆς. Γ 
ΝΙ. Οὔχουν ἔγωγε, ὦ Ἴάχης, ἀλλὰ ϑάρρει" φημὶ γάρ τΞ 

σε εἶναι σοφόν, καὶ “ἀμαχόν γε, εἴπερ ἐστὲ ἀνδρεῖοι, χαὶ 
ἄλλους γε συχνοὺς ̓ Ιϑηναίων. 

ΔΑ. Οὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵγα μὴ με 

φῆς ὡς ἀληϑῶς Αἰξωνέα εἶναι. 
....} “Μηδέ γε εἴπῃς, ὦ Ιἄάχης" χαὶ γάρ μοι δοχεῖς 20 

τοῦδε μὴ ̓ σϑῆσϑαι ὃ ὅτι ταύτην τὴν σοφίαν σεαρὰ “άμω- 
γος τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου παρείληφεν, ὃ δὲ Φάμων τῷ 
Προδίχῳ πολλὰ πλησιάζει, ὃς δὴ δοχεῖ τῶν σοφιστῶν 
χάλλιστα τὰ τοιαῦτα ὀνόματα διαιρεῖν. 

ΛΑ. Καὶ γὰρ πρέπει, ω Σώχρατες, σοφιστῇ τὰ τοι- 35 
αὔτα μᾶλλον χομψεύεσϑαι ἢ ἀνδρὶ ὃν ἡ πόλις ἀξιοῖ αὖ- 
τῆς προεστάναι. 

 ὈΝΡυυ Στ Πρέπει μέντοι, ὦ μαχάριε, τῶν μεγέστων προ- 
στατοῦντε μεγίστης φρονήσεως μετέχειν" δοχεῖ δέ μοι 
Νικίας ἄξιος εἶναι ἐπισχέψεως, ὅπτοι ποτὲ βλέπων τοῦ- 30 
γομα τοῦτο τίϑησι τὴν ἀνὸρείαν. 

ΑΛ. «Αὐτὸς τοίνυν σχόπει, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, Τοῦτο μέλλω ποιεῖν, ὦ ἄριστε" μὴ μέντοι οἴου 

με ἀφήσειν σὲ τῆς χοινωνίας τοῦ λόγου, ἀλλὰ πρόσεχε 
τὸν νοῦν χαὶ συσχόττε. τὰ λεγόμενα. 3: 

᾿ς 1 

28 πρέπει --- 29 μετέχειν 5100. ἤογ]ερ. 46, 90 

1 ἀγνοίας φἀϊίίο Β4511. Π: ἀνοίας ΒΤ 3 διαγνοιαν γρ. ἴ: δὲ 
ἄνοιαν ΒΤ τ οὐκοῦν Β το αἰξωνέα Β, 564 αἐ 6χ 6πι6πᾶ. οἴ, 63, 29 
21 τοῦδε ΚΕΟΙ ΕἸἼΘΟΚΕΙ5. 7 τ. .ΧΧΧ 433: οὐδὲ ΒΤ, τόνδε Ἠετ- 
ΤΉ, ὅδὲ 6Χ ΘΠλ6Πά, ΔΡΟΡΥ. (οἰ! 1] ΠΌΤ 155 26 αὑτῆς Β: αὖὐ- 
τῆς ΕἾ 27 προεστάναι ΔΡΟΡΥ. Ἐ;, 5οΥρ51: προιστάναι ΒΤ 
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ΑΛ. Ταῦτα δὴ ἔστω, εἰ δοχεῖ χρῆναι. 
ΣΩ, ᾿“λλὰ δοχεῖ. σὺ δέ, Νικία, λέγε ἡμῖν πάλιν ἐξ 198 

ἀρχῆς" οἶσϑ᾽ ὅτι τὴν ἀνδρείαν χατ᾽ ἀρχὰς τοῦ λόγου 
ἐσκοποῦμεν ὡς μέρος ἀρετῆς σχοποῦντες; 
ΝΕ Πᾶνν 7ὲ. 

ΣΩ, Οὐχοῦν καὶ σὺ τοῦτο ἀπεχρίνω ὡς μόριον, ὄντων 
δὴ χαὶ ἄλλων μερῶν, ἃ ξύμπαντα ἀρετὴ κέχληται; 

ΝΥ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΝΣ ΧΩ οὖν ἅπερ ἐγὼ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις; ἐγὼ δὲ 
το χαλῶ πρὸς ἀνδρείᾳ σωφροσύνην χαὶ δικαιοσύνην καὶ ἀλλ᾽ 

ἄττα τοιαῦτα. οὐ χαὶ σύ; 
ΝΊ. Πάνυ μὲν οὖν. Β 
ΣΩ, Ἔχε δή" ταῦτα μὲν γὰρ ὁμολογοῦμεν, περὶ δὲ 

τῶν δεινῶν χαὶ -ϑαρραλέων σχεψώμεϑα, ὅπως μὴ σὺ μὲν 
15. ἄλλ᾽ ἄττα ἡγῇ, ἡμεῖς δὲ ἄλλα. ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς ἡγούμεϑα, 

φράσομέν σοι᾿ σὺ δὲ ἂν μὴ ὁμολογῇς, διδάξεις. ἑγούμεϑα 
δ᾽ ἡμεῖς δεινὰ μὲν εἶναι ἃ χαὶ δέος παρέχει, ϑαρραλέα 
δὲ ἃ μὴ δέος παρέχει" δέος δὲ 7ταρέχειν οὐ τὰ γεγονότα 
οὐδὲ τὰ παρόντα τῶν χαχῶν, ἀλλὰ τὰ προσδοχώμενα" 

20 δέος γὰρ εἶναι τεροσδοχίαν μέλλοντος χαχοῦ" ἢ οὐχ οὕτω ΓΟ 
χαὶ σύ, ὦ ΑΙάχης; 

ΛΑ. Πάνυ 7ὲ σφόδρα, ὠ Σώκρατες. ([.3958) 
Ἐπ Τὺ μὲν ἡμέτερα τοίνυν, ὦ Νικία, ἀχούεις, ὅτι 

(( 141) δεινὰ μὲν τὰ μέλλοντα χαχά φαμεν εἶναι, ϑαρραλέα δὲ 
25 τὰ μὴ χαχὰ ἢ ἀγαϑὰ μέλλοντα" σὺ δὲ ταύτῃ ἢ ἄλλῃ περὶ 

τούτων λέγεις; : 
ΝΕ. 1 αὐτῃ ἔγωγε. 
ΣΩῶ. Τούτων δέ γε τὴν ἐπιστήμην ἀνδρείαν προσαγο- 

ρεύεις; 
332 ΝῚ. Κομιδῇ γξ. 

Σῷ. ἌἍτι δὴ τὸ τρίτον σχεινώμεϑα εἰ ξυνδοχεῖ σοί τε 
χαὶ ἡμῖν. 

ΝΙῚ. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο; Ὀ 
Σῶ. ᾿γὼ δὴ φράσω. δοχεῖ γὰρ δὴ ἐμοί τε χαὶ τῷδε, 

35 περὶ ὅσων ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι ττερὶ γε- 

Α 

Ι δὴ ἔστω 50ΥὙ1051, οἵ. (ΠΔΥτη. 3,1: δὲ ἔστω ΒΤ,, γε ἔστω εχ εἸηεηά. 
ΔΡΟΡΥ. (ΟἸ5] 1 ἰδ πτη 155, δράσω Βαμα [15 ἡγῇ Δρορύδρμῃδ: 
ἡγεῖ ΒΤ 18 παρέχειν Αϑ5ῖ: παρέχει ΒΊ, οἵ. 54, τό 21 καὶ σύ 
5ΒΟΥΡ51: καὶ σὺ (σοι Ὁ) δοκεῖ Β, δοκεῖ καὶ σὺ (σοί Ὁ Τ᾽ 30 κομιδῆε 
γε Β, 564 ἐ γε 6Χχ δῃηθπηά. 35 γεγονότος Τ: γεγονὸς Β 
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γονότος, εἰδέναι ὅπῃ γέγονεν, ἄλλη δὲ περὶ γιγνομένων, 
ὅσῃ γίγνεται, ἄλλη δὲ ὅπῃ ἂν κάλλιστα γένοιτο ἶχαὶ γε- 
γήσεται] τὸ μήττω γεγονός, ἀλλ᾽ ἡ αὐτή. οἷον περὶ τὸ 
ὑγιεινὸν εἰς ἅπαντας τοὺς χρόνους οὐχ ἄλλη τις ἢ ἢ ἰα- 
τριχή, μία οὖσα, ἐφορᾷ χαὶ γιγνόμενα χαὶ “γεγονότα χαὶ 

Ε γενησόμενα [ὅτ γενήσεται)" χαὶ περὶ τὰ ἐχ τῆς γῆς αὖ 
φυόμενα ἡ γεωργία ὡσαύτως ἔχει" χαὶ δήπου τὰ περὶ 
τὸν πόλεμον αὐτοὶ ἂν μαρτυρήσαιτε ὅτι ἢ στρατηγία 
χάλλιστα προμηϑεῖται τά τε ἄλλα χαὶ περὶ τὸ μέλλον 
ἔσεσθαι, οὐδὲ τῇ μαντιχῇ οἴεται δεῖν ὑπηρετεῖν ἀλλὰ 
ἄρχειν, ὡς εἰδυῖα χάλλιον τὰ περὶ τὸν πόλεμον χαὶ γι- 
γνόμενα χαὶ γενησόμενα" χαὶ ὃ νόμος οὕτω τάττει, μὴ 
τὸν μάντιν τοῦ στρατηγοῦ ἄρχειν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν 
τοῦ μάντεως. φήσομεν ταῦτα, ὦ “άχης; 

ΛΑ. Φήσομεν. 

ΞῸ νὰ δέ; σὺ ἡμῖν, (ὦ Νικία, ξύμφῃς περὶ τῶν αὖ- 
τῶν τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην χαὶ ἐσομένων χαὶ γιγνομένων 
χαὶ γεγονότων ἐπαΐειν; 

ΝΙ. Ἔγωχγε" δοχεῖ ,γάρ μοι οὕτως, ὦ Σώχρατες. 
Ἐῶ. Οὐκοῦν, ὦ ἄριστε, καὶ ἢ ἀνδρεία τῶν δεινῶν 

ἐπιστήμη ἐστὶν χαὶ ϑαρραλέων, ὡς φής" ἢ γάρ; 
ΝΙ, νοΐ. 

ΣΩ, Τὰ δὲ δεινὰ ὡμολόγηται καὶ τὰ ϑαρραλέα τὰ 
μὲν μέλλοντα ἀγαϑά, τὰ δὲ μέλλοντα χαχὰ εἶναι. 

ΝΙ. Πάνυ 7έ. 
ΣῸΣ ΟὟ ΘΕ αὐτὴ ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν χαὶ μελλόν- 

των χαὶ 1 πάντως ἐχόντων εἶναι. 
ΝΙ. Ἔστι ταῦτα, 

ΣΩ. Οὐ μόνον ἄρα τῶν δεινῶν χαὶ ϑαρραλέων ἡ ἀν- 
δρεία ἐπιστήμη ἐστίν" οὐ γὰρ μελλόντων μόνον πέρι τῶν 
ἀγαϑῶν τε χαὶ χαχῶν ἐπαΐει, ἀλλὰ χαὶ γιγνομένων χαὶ 
γεγονότων [χαὶ πάντως ἐχόντων], ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἐπι- 
στῆμαι. 

2 καὶ γενήσεται ἄΕ]δνὶ 3 οἷον περὶ τὸ ὑγιεινὸν ΒΤ: οἷον τὰ 
περὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ νοσῶδες Ηδαυβάς 5Ρ6ο. οΥἹΈ, 125... δᾺ ἢ ἡ 6 Χ 
δπθηά. ΔΡΟΒΥ. ( Οἰβ!πἰδησπι 155: ἢ ΒΤ 6 ὅπῃ γενήσεται ἀφ] ενὶς 
ΗΙΥβΟΠΪρ: ὅπῃ γίγνεται καὶ γέγονε καὶ γενήσεται ΟΥ̓ΘΙΙῚ 8 μαρ- 
τυρήσαιτε ΔΡΟΡΥΑΡΒΑ: μαρτυρήσετε ΒΤ, οἴ. Επίηγά. 6, 21 10, 30 
10 ἔσεσθαι Γ΄: ἔσεσϑε Β, οἵ. 46, 4 τό δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ 23 τὰ δὲ 
Τ: ταῦτα δὲ Β | καὶ τὰ ἜΠΗ κ Ὁ () 26 καὶ μελλόντων ΒΤ: καὶ 
γεγονότων καὶ γιγνομένων καὶ μελλόντων Ἠδυβάβ 5ρΡ66. οΥἹἵ, 126 
32 καὶ πάντως ἐχόντων ἀφ]ονΐ 514] Ὀ διττὴ 

ΙΟ 

15 
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ΝΙ. Ἔοιχέν 7ὲ. 
ΣΩ. Μέρος ἄρα ἀνδρείας ἡμῖν, ὦ Νικία, ἀπεχρένω ( 3062) 

σχεδόν τι τρίτον χαίτοι ἡμεῖς ἠρωτῶμεν [πε δὴ ἀν- 
δρείαν ὃ τι εἴη. καὶ νῦν δή, ὡς ἔοιχεν, κατὰ τὸν σὸν 

5 λόγον οὐ μόνον δεινῶν τὲ καὶ ϑαρραλέων ἐπιστήμη ἡ 
ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ σχεδόν τι ἡ περὶ πάντων ἀγαθῶν τὲ 
χαὶ κακῶν χαὶ πάντως ἐχόντων, ὡς νῦν αὖ ὃ σὸς λόγος, 
ἀνδρεί᾽ ἂν εἴη. οὕτως αὐ μετατίϑεσϑαι ἢ πῶς λέγεις, ὦ Ὁ 
Νικία; 

Ιο ΝῚ. Ἄμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
Σῶ. 4Ζοχεῖ οὖν σοι; ὠ δαιμόνιε, ἀπολείπειν ἄν τι ὃ 

τοιοῦτος ἀρετῆς, εἴπερ εἰδείη τά τε ἀγαϑὰ πάντα καὶ 
παντάπασιν ὡς γίγνεται χαὶ γενήσεται χαὶ γέγονε, χαὶ 
τὰ χαχὰ ὡσαύτως; χαὶ τοῦτον οἴει ἂν σὺ ἐνδεᾶ εἶναι 

15 σωφροσύνης ἢ δικαιοσύνης τὲ χαὶ ὁσιότητος, ᾳ γε μόνῳ 
προσήχει χαὶ περὶ ϑεοὺς καὶ περὶ ἀνθρώπους ἐξευλαβεῖ- Ε 
σϑαί τε τὰ δεινὰ [καὶ τὰ μή] καὶ τἀγαϑὰ πορίζεσϑαι, 
ἐπισταμένῳ ὀρϑῶς “προσομιλεῖν; 

ΝΙ. “ἔγειν τὶ ὦ Σώχρατές μοι δοκεῖς. 
2. Σῶ. Οὐχ ἄρα, ὦ Μικία,. μόριον ἀρετῆς ἂν εἴη τὸ νῦν 

σοι λεγόμενον, ἀλλὰ σύμττασα ἀρετή. 
ΝΊ. Ἔοικεν. 
ΣΩ. Καὶ μὴν ἔφαμέν γε τὴν ἀνδρείαν μόριον εἶναι ἕν 

τῶν τῆς ἀρετῆς. 
2 ΝΙ. Ἔφαμεν γάρ. 

ΣΩ. Τὸ δέ γε νῦν λεγόμενον οὐ φαίνεται. 
ΝΙ. Οὐχ ἔοικεν. 
Σῷ, Οὐχ ἄρα ηὑρήχαμεν, ὦ Νικία, ἀνδρεία ὅδ᾽ τι ἐστίν. 
ΝΙ. Οὐ φαινόμεϑα. 

π ττ ΔΑ. Καὶ “μὴν ἔγωγξ, ὦ φίλε Νικία, ᾧμην σε εὑρήσειν, 
ἐπειδὴ ἐμοῦ κατεφρόνησας Σωχράτει ἀποχριναμένου᾽ 200 
πάνυ δὴ μεγάλην. ἐλπίδα εἶχον, ὡς τῇ πταρὰ τοῦ “ἄμωνος 
σοφίᾳ αὑτὴν ἀνευρήσεις. 

3 ὅλην δὴ ἀνδρείαν ΞοΥρϑδὶ: ὅλην ἂν ἀνδρείαν ΒΤ, ὅλην ἀνδρείαν 
ΕΧ ΘῈ Π6. ΔΡΟΡΥ. ᾿Οοἰϑ]ηΐαπαπι 155 5 ἡ ἐπιστήμη ἀνδρεία Ῥατϊ- 
ἘΠΠΠ15.1813.. 8 μετατίθεσθαι ΒΤ: μετατίϑεσϑε ἰρ656 ΟαἰΞέοταϊο Ρ 
14 ἐνδεᾶι Τ' 17 καὶ τὰ μή ΒΤ: ἀ6]ανὶ Βαάμαπῃ, καὶ τὰ μὴ κακὰ 
Γτοη (καὶ Ροβί μὴ ἀο]δνῖί 5 μθηκὶ Ζειίβοτ. ἔ, ὄβίθυγ. αυτηη. ΧΙ 177) 
20 νοῖρα οὐκ ἄρα --- ἀρετή ϑοογαῖίϊ {π᾿ π|ξ ρυϊπλαβ ΘΟΒ] ΘΙ θυ τηδ ΠΕΣ 
23 μόριον Β, 568 ρὲ ΕΧ ἐπλθμά. 30 ᾧμην σε εὑρήσειν ἀε]θνὶ! Βαά- 
απ 32 ΕΝ ; Ξε ὴ ἢ 6Χ δι 6ηά. (καὶ πάνυ δὴ ΘΙΘΡΠΔΠι5) 33 ἀνευ- 
ρήσεις ΒΤ: ἀνευρήσοις ΟἸΐτη 5:141ΠὈ0 8111 
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κι. Εὖ γε; ὦ ,άχης, ὅτι οὐδὲν οἴει σὺ ἔτι πρᾶγμα 
εἶναι, ὅτι αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀνδρείας πέρι οὐδὲν εἰδώς, 
ἀλλ εἰ χαὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος ἀναφανήσομαι, πρὸς 
τοῦτο βλέπεις, χαὶ οὐδὲν ἔτι διοίσει, ὡς ἔοιχε, σοὶ μετ᾽ 
ἐμοῦ μηδὲν εἰδέναι ὧν προσήκει ἐπιστήμην ἔχειν ἀνδρὶ 5 

Β οἰομένῳ τὶ εἶναι. σὺ μὲν οὖν μοι δοχεῖς ὡς ἀληϑῶς ἂν- 
ϑρώπειον πρᾶγμα ἐργάζεσϑαι, οὐδὲν πρὸς σαυτὸν βλέ- 
σειν ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους" ἐγὼ δ᾽ οἶμαι ἐμοὶ περὶ ὧν 
ἐλέγομεν γῦν τὲ ἐπιεικῶς εἰρῦσϑαι, χαὶ εἴ τι αὐτῶν μὴ 
ἱχανῶς εἴρηται, ὕστερον ἐπανορϑώσεσϑαι χαὶ μετὰ 44- τὸ 

μωνος, οὗ σύ τι οἴει καταγελᾶν, χαὶ ταῦτα οὐδ᾽ ἰδὼν 
πώποτε τὸν Δάμωνα, χαὶ μετ᾽ ἄλλων" χαὶ ἐπειδὰν βε- 
βαιώσωμαι αὐτά, διδάξω χαὶ σέ, καὶ οὐ φϑονήσω" δοχεῖς 

ς γάρ μοι χαὶ μάλα σφόδρα δεῖσθαι μαϑεῖν. 
(3.06) ΛΑ. Σοφὸς γάρ τοι σὺ εἶ, ὦ Νιχία. ἀλλ ὅμως ἐγὼ [5 

“υσιμάχῳ τῷδε χαὶ Μελησίᾳ συμβουλεύω, σὲ μὲν χαὶ ἐμὲ 
στερὶ τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαίρειν ἐᾶν, Σωχράτη 
δὲ τουτονί, ὅ ὕπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μὴ ἀφιέναι" εἰ δὲ χαὶ 
ἐμοὶ ἕν ἡλιχίᾳ ἤσαν οἱ παῖδες, ταὐτὰ ἂν ταῦτ᾽ ἐποίουν. 

ΝΊ. Ταῦτα μὲν χἀγὼ ξυγχωρῶ, ἐάνττερ ἐϑέλῃ Σωχρά- 20 

της τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον ζητεῖν" 
Ὁ ἐπεὶ χἂν ἐγὼ τὸν Νικήρατον τούτῳ ἤδιστα ἐπιτρέποιμι, 

εἶ ἐθέλοι οὗτος" ἀλλὰ γὰρ ἄλλους μοι ἑκάστοτε ξυγίστη- 
σιν, ὅταν τι αὑτῷ περὶ τούτον μνησϑῶ, αὐτὸς δὲ οὐχ 
ἐϑέλει. ἀλλ᾿ ὅρα, ὦ “υσίμαχε, εἴ τι σοῦ ἂν μᾶλλον ὕπα- 25 
χούοι Σωχράτης. 

ΔΥ. Δίχαιόν γέ τοι, ὦ Νικία, ἐ:τεὶ καὶ ἐγὼ τούτῳ 
πολλὰ ἂν ἐϑελήσαιμι ποιεῖν, ἃ οὐχ ἂν ἄλλοις σεάγυ ττολ- 
λοῖς ἐϑέλοιμι. πῶς οὖν φής, ὦ Σώχρατες; ὑπαχούσει τι 
χαὶ συμπροϑυμήσει ὡς βελτίστοις γενέσϑαι τοῖς μειρα- 30 
χίοις; 

Ἑ Σῶ. Καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, ὦ “υσίμαχε, τοῦτό γε, 
μὴ, ἐϑέλειν τῳ ξυμπροϑυμεῖσθϑαι ὡς βελτίστῳ γενέσϑαι. 
εἰ μὲν οὖν ἐν τοῖς διαλόγοις τοῖς ἄρτι ἐγὼ μὲν ἐφάνην 

4 σοὶ ΔΡΟΡΥ. Ε: σὺ ΒΤ 6 ἀνϑρώπειον ΤΌ: ἀνϑρώπιον Β 
7 σαυτὸν 6Χ ΕἸΠ6Π4. ΔΡΟΡΥ. (οἰ 5] ἰδ ηυπι α 55: αὑτὸν ΒΤ᾽ Ι βλέπειν 
ΒΤ: βλέπων Ἠεϊπάοτί (πρᾶγμα οἴεσϑαι οὐδὲν πρὸς σαυτὸν βλέπειν 
[[. εἶναι ν. ὁέπειν), ἀλλὰ ΒαΘΠΔΤ) 11 τὶ οἴει 5ΞοΥρϑ5ῖ: που οἴει ΒΤ, 
προσποιεῖ Βαάβδδτη | οὐδ᾽ ἐδὼν Β, 564 ἐ εχ εῃῆεηα. 19 ταὐτὰ τ: 
ταῦτα Β 41 ἄλλον ΤΌ: ἄλλο Β 22 ἐπεὶ κἂν Τ: ἐπειδ᾽ ἂν Β 
25 εἴ τι Τὶ οὐ τι ΒὮ 30 συμπροϑυμήσει Β: συμπροϑυμηϑήσει Τ 
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εἰδώς, τώδε δὲ μὴ εἰδότε, δίκαιον ἂν ἦν ἐμὲ μάλιστα ἐπὶ 
τοῦτο τὸ ἔργον παραχαλεῖν᾽ γῦν δ᾽ -- ὁμοίως γὰρ πάντες 
ἐν ἀπορίᾳ ἐγενόμεθα" τί οὖν ἂν τις ἡμῶν τίνα σροαι- 
ροῖτο; ἐμοὶ μὲν οὖν δὴ αὐτῷ δοχεῖ οὐδένα" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
ταῦτα οὕτως ἔχει, σχέψασϑε, ἂν τι δόξω ξυμβουλεύειν 
ὑμῖν. ἐγὼ γάρ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδρες ---- οὐδεὶς γὰρ ἔχ- 
φορος λόγου - κοινῇ πάντας ἡμᾶς ζητεῖν μάλιστα μὲν 
ἡμῖν αὑτοῖς διδάσχαλον ὡς ἄριστον, δεόμεϑα γάρ, ἔπειτα 
χαὶ τοῖς μειραχίοις, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε 
ἄλλου μηδενός" ἐᾶν δὲ ἡμᾶς αὑτοὺς ἔχειν, ὡς νῦν ἔχομεν, 
οὐ ξυμβουλεύω. εἰ δέ τις ἡμῶν καταγελάσεται, ὅτι τηλι- 
χοίδε ὄντες εἰς διδασχάλων ἀξιοῦμεν φοιτᾶν, τὸν Ὅμηρον 
δοχεῖ μοι χρῆναι προβάλλεσϑαι, ὃς ἔφη οὐκ ἀγαϑὴν 
εἶναι αἰδῶ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. χαὶ ἡμεῖς οὖν 
ἐάσαντες χαίρειν εἴ τίς τι ἐρεῖ, χοινῇ ἡμῶν αὐτῶν χαὶ 
τῶν μδιραχέων ἐπιμέλδιαν ποιησώμεϑα. 

ΝΎ -Ἐμοὶ μὲν ἀρέσχει, ὠ Σώκρατες, ἃ λέγεις" χαὶ 
ἐθέλω, ὅσῳτιερ γεραίτατός εἶμι, τοσούτῳ προϑυμότατα 
μανϑάνειν μετὰ τῶν νεανίσχων. ἀλλά μοι οὑτωσὶ ποίη- 
σον" αὔριον ἕωϑεν ἀφίκου οἴκαδε, χαὶ μὴ ἄλλως ττοιή- 
σῃς, ἵνα βουλευσώμεϑα χπεερὶ αὐτῶν τούτων" τὸ δὲ νῦν 
εἶναι τὴν συνουσίαν διαλύσωμεν. 

ΣΩ, ᾿““λλὰ ποιήσω, ὦ “υσίμαχε, ταῦτα, καὶ ἥξω παρὰ 
σὲ αὔριον, ἐὰν ϑεὸς ἐϑέλῃ. 

13 Ηοχ, Οὐάν55. 17, 347 οἵ. ΟΠ ΔΥΤΩ. 1, 5 

3 τίνα ΒΤ, ΒΟΡΓΙΚ ΕἼΘΟΚΚαΙβ. δηη8]. ΟΧΙ 20: τινὰ Δρορύδρῇα 

Ι προαιροῖτο ΤΌ: προεροῖτο Β Ξ σκέψασϑαϊ ΒΤ ..χ, λόγου 
Ηδιυβάς 5ρες. οί. 126: λόγος ΒΤ 10 ἐᾶν Τ: ἐὰν Β 11 τηλι- 
κοίδε Τ, (πη 5.15 νεϊιβία) Ὁ: ἡλικοίδε Β 15 ἐρεῖ ΤΌ: αἷρει Β 
22 διαλύσωμεν ΨΊΠΑΟΡ. 500ΡΡ]. 7: διαλύσομεν ΒΤ 
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ΔΎ Σ ΤΣ 
Ὰ Ξ ὸ , 
ἢ περὶ φιλίας [μαιευτικός.] 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΌΤΟΥ ΠΡΌΣΘΙΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ἹΠΠΟΘΑΔΗΣ, ΚΤΉΣΙΠΠΟΣ, ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ, 

ἌΥ ΣΙΣ: 

᾿Ἑπορευόμην μὲν ἐξ “Αχαδημείας εὐθὺ “υχείου τὴν 
ἔξω τείχους ὑπ’ αὐτὸ τὸ τεῖχος" ἐπειδὴ δ᾽ ἐγενόμην χατὰ 
τὴν πυλίδα ἢ ἡ Πάνοπος κρήνη, ἐνταῦϑα συνέτυχον “1π’- 
το ϑόει τὲ τῷ Ἱερωνύμου χαὶ Κτησίππῳ τῷ Παιανιεῖ 

χαὶ ἄλλοις μετὰ τούτων γεαγίσχοις ἁϑρόοις «συνεστῶσι. 
χαί μὲ προσιόντα ὃ Ἱπποϑάλης ἰδὼν Σώκρατες, ἔφη, 

ποῖ δὴ πορεύει χαὶ πόϑεν; Ἐξ “χαδημείας, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
πορεύομαι εὐϑὺ “υχείου. Ζεῦρο δή, ῆ δ᾽ ὕς, εὐϑὺ ἡμῶν. 
οὐ παραβαλεῖς; ἄξιον μέντοι. Ποῖ, ἔφην ἐγώ, λέγεις, καὶ 
παρὰ τίνας τοὺς ὑμᾶς; ΖΔεῦρο, ἔφη, δείξας μοι ἐν τῷ 
καταντιχρὺ τοῦ τείχους περίβολόν τέ τινα καὶ ϑύραν 
ἀνεῳγμένην. διατρίβομεν δέ, ἡ δ᾽ ὅς, αὐτόϑιε ἡμεῖς τε 
αὐτοὶ χαὶ ἄλλοι σάνυ ὩΣ χαὶ χαλοί. Ἔστιν δὲ δὴ τί 
τοῦτο, χαὶ τίς ἡ διατριβή; Παλαίστρα, ἔφη, νεωστὶ ᾧχο- 
δομημένη" ἡ δὲ διατριβὴ τὰ πολλὰ ἕν λόγοις, ὧν ἡδέως 
ἂν σοι μεταδιδοῖμεν. Καλῶς 78, ἣν δ᾽ ἐγώ, ποιοῦντες" 
διδάσχει δὲ τίς αὐτόϑι; Σὸς ἑταῖρός 7γὲ;, ἢ δ᾽ ὅς, καὶ 
ἐπαινέτης, Μόώικος. Μὰ Δία, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐ φαῦλός γε 
ἁνήρ, ἀλλ ἱκανὸς σοφιστής. Βούλει οὖν ἕπεσϑαι, ἔφη, 
ἵνα καὶ ἴδης τοὺς ὄντας αὐτοῦ; πρῶτον ἡ δέως ἀχούσαιμ᾽ 

4 παιαγιεῖ Β, 584 ανι δχ εῃηθδῃᾶ. 7 πορεύει ἀε]ενῖξ ΗΙγΞΟΠΙρ, 
πορεύει αἰ πορεύομαι ἀε]ενὶ (οΡε 8 εὐϑὺ ἡμῶν Ὁ: εὐθὺς ἡμῶν 
ΒΤ 9: παραβαλεῖς Η]γΞΟΒς: παραβάλλεις ΒΤΊ ἔφην Β, 564 ν 1Π Γ85. 
13 αὐτοὶ καὶ Τ: αὐτοὶ ἡ καὶ Β 14 ἔφη ἰ: φὴν Β, ἔφην Τ, φησι Ὁ 
τ6 ἄν Τ: δή Β ] γε ΔΡορτᾶρῃα: δὲ ΒΤ 17 γε ΔΡΟΡΤΆΡΒα: τε ΒΤ 
19 ἁνήρ Βουῖρϑβὶ: ἀνήρ ΒΤ 20 ἔδῃς ΕἸΟΙΠιΙ5: εἰδῇς ΒΕῚ αὐτοῦ; 
ΒΟΙΙΡΒΙ: αὐτόϑι, αὐτοῦ ΒΤ (αὐτόϑι. Αὐτὸ πρῶτον --- ἂν [ἐπὲ τούτῳ 
καὶ εἴσειμιε], τίς Α50) 
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ἂν, ἑχοὶ τῷ χαὶ εἴσειμι χαὶ τίς ὃ κϑδῶ Ἄλλος, ἔφη, 
ἄλλῳ ἡμῶν. δοχεῖ, ὠ “Σώκρατες. Σοὶ δὲ δὴ τίς, ὦ Ἱπτοό- 
ϑαλες; τοῦτό μοι εἶπέ. χαὶ ὃς ἐρωτηϑεὶς ἡρυϑρίασεν. 
χαὶ ἐγὼ εἶχτον Ὦ παῖ Ἱερωνύμου Ἱππόϑαλες, τοῦτο μὲν 
μηκέτι εἴττης, εἴτε ἐρᾷς του εἴτε μή" οἶδα γὰρ ὅτι οὐ 
μόνον ἐρᾷς, ἀλλὰ καὶ πόρρω ἤδη εἶ ἱπορευόμενος τοῦ 
ἔρωτος. εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ τὰ μὲν ἄλλα φαῦλος χαὶ ἄχρηστος, 
τοῦτο δέ μοί πῶς ἐχκ ϑεοῦ δέδοται, ταχὺ οἵῳ τ᾽ εἶναι 
γνῶναι ἐρῶντά τε χαὶ ἐρώμενον. χαὶ ὃς ἀχούσας πολὺ 
ἔτι μᾶλλον ἠρυϑρίασεν. ὃ οὖν Κτήσιππος, ““στεῖόν γε, 
ἢ δ᾽ ὅς, ὅτι ἐρυϑριᾷς, ὦ Ἱππόϑαλες, χαὶ ὑχγεῖς εἰχιεῖν 
πνεῖ τοὔνομα" ἐὰν δ᾽ οὗτος καὶ σμιχρὸν χρόνον συν-- 
διατρίψῃ σοι, παραταϑήσεται ὑπὸ σοῦ ἀχούων ϑαμὰ 
λέγοντος. ἡμῶν γοῦν, ὦ Σώχρατες, ἐχχδχώφωχε τὰ ὦτα 
καὶ ἐμτεέτληχε “ύσιδος" ἂν μὲν δὴ καὶ ὑποπίῃ, εὑμαρία 
ἡμῖν ἐστὶν καὶ ἐξ ὕτινου ἐγρομένοις “ύσιδος οἴεσϑαι τοῦ- 
γομα ἀχούειν. χαὶ ἃ μὲν χαταλογάδην διηγεῖται, δεινὰ 
ὄντα, οὐ πάνυ τι δεινά ἐστιν᾽ ἀλλ᾿ ἐπειδὰν τὰ ποιήματα 
ἡμῶν ἐπιχειρήσῃ καταντλεῖν χαὶ συγγράμματα. χαὶ ὃ 
ἐστιν τούτων δεινότερον, ὅτι χαὶ ᾷδει εἰς τὰ παιδικὰ 
φωνῇ ϑαυμασίᾳ, ἣν ἡμᾶς δεῖ ἀχούοντας ἀνέχεσϑαι. γῦν 
δὲ ἐρωτώμενος ὑπτὸ σοῦ ἐρυϑριᾷ. Ἔστιν δέ, ἵπη» δ' ἐγώ, 
ὃ “ύσις νέος τις, ὡς ἔοικε τεχμαίρομαι δέ, ὅτε ἀκούσας 
τοὔνομα οὐχ ἔγνων. Οὐ γὰρ πάνυ, ἔφη, τὶ αὐτοῦ τοὔνομα 
λέγουσιν, ἀλλ ἔτι πατρόϑεν ἐπονομάζεται διὰ τὸ σφόδρα 
τὸν πατέρα γιγνώσχεσϑαι αὐτοῦ. ἐπεὶ εὖ οἶδ᾽ ὅτε πολ- 
λοῦ δεῖς τὸ εἶδος ἀγνοεῖν τοῦ παιδός" ἱκανὸς γὰρ χαὶ 
ἀπτὸ μόνου τούτου γιγνώσκεσϑαι. “1εγέσϑω, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
οὗτινος ἔστιν. “ημοχράτους, ἔφη, τοῦ “ἰξωνέως ὃ σρε- 

σβύτατος ὑός. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Ἱππόϑαλες, ὡς γεν- 

τ Αὐιβίδεπει: ΕΡ.1 324 πυχνὰ γοῦν ὅμως τοῦτον παρ᾽ ἡμῖν ἐπαινοῦσα 
ἐχκεχώφηκας ἡμῶν τὰ ὦτα καὶ ἐμπέπληχας φοῦ Δυσίου, ὥστε καὶ ἀνεγρο- 
μένους ἐξ ὕπνου οἴεσθαι τοῦ νέου τὴν προσηγορίαν ἀκούειν 1 τῳ ἡμῶν --- 
το Δύσιδος Οτατητηδίϊοιι5 ἀρ ϑομαεἔεσυτη ἱ ἴῃ Αἀά. δὰ στεροσ. (οὐϊητῃ, Ρ:909 
Ι 27 Αὐϊβίδεηςεί. ερ. 11 τὸ Ἱπποϑάλης μὲν ὄνομα᾽ ἱκανὸς δὲ καὶ ἀπὸ μόνου 
τοῦ κάλλους γιγνώσκεσϑαι 

Ι ἐπί τῳ ΒΤ εἴσειμι Τὶ: εἴσιμι Β' 5 μοι Τ: ποι Β| ἠρυϑρίασεν 
Β, 564 ἡ εχ ειηβηᾶ. 4 Ἱππόϑαλες ἀεἸ]ενῖ (οθεί πον. ἰθοΐ, 641, 
ΝΝΑΡΘΥ οΟΌ5. οΥΐ. 1 6 πορευόμενος ἄεϊον: 14 ἡμῶν ΒΤ: ἡμῖν 
ΗΙγβοῃῖρ [ ἐκκεκώφωκε ΒΤ: ἐκκεκώφηκε ΕΧ δηθηα. Τὸ 19 καταν- 
τλεῖν» Β.. 56α 1 εχ διηθδπᾶ. 25 ἀλλ᾽ ἔτε Τ: ἀλλ᾽ εἰ Β] σφόδρα τὸν ΤῈ 
ἀρϑυσοἑωξον Β 27 δεῖς Β: δεῖ σε Ἔ, δεῖ Ὁ 29 οὗτινός Τὶ: οὖν 
τίνος Β | αἰξωνέως ΤΊ ἐξωνέως Β 
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γαῖον χαὶ νεανιχὸν τοῦτον τὸν ἔρωτα πανταχῇ ἀνηῦρες" 
χαί μοι ἴϑι ἐπίδειξαι ἃ χαὶ τοῖσδε ἐπιδείχνυσαι, ἵνα 
εἰδῶ εἶ ἐπίστασαι ἃ χρὴ ἐραστὴν περὶ παιδικῶν πρὸς 
αὐτὸν ἢ πρὸς ἄλλους λέγειν. Τούτων δέ τι, ἔφη, σταϑμᾷ, 
ὦ Σώχρατες, ὧν ὅδὲ λέγει; Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ τὸ 
ἐρᾶν ἔξαρνος εἶ οὗ λέγει ὅδε; Οὐχ ἔγωγε, ἔφη, ἀλλὰ μὴ 
ποιεῖν εἰς τὰ παιδιχὰ μηδὲ συγγράφειν. Οὐχ ὑγιαίνει, 
ἔφη ὃ Κτήσιππος, ἀλλὰ ληρεῖ τὲ χαὶ μαίνεται. Καὶ ἐγὼ 
εἶπον Ὃ Ἱππόϑαλες, οὔ τι τῶν μέτρων δέομαι ἀχοῦσαι 
οὐδὲ μέλος εἴ τι πεποίηχας εἰς τὸν νεανίσχον, ἀλλὰ τῆς 
διανοίας, ἵνα εἰδῶ τίνα τρόπον προσφέρει πρὸς τὰ πεαι- 
δικά. Ὅδε δήπου σοι, ἔφη, ἐρεῖ" ἀχριβῶς γὰρ ἐπίσταται 
χαὶ μέμνηται, εἴπερ, ὡς λέγει, ὑτὲ «ἐμοῦ ἀεὶ ἀχούων δια- 
τεϑρύληται. Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη ὃ Κτήσιππος, σιανυ 7. 

καὶ γάρ ἔστι καταγέλαστα, ὠ Σώκρατες. τὸ γὰρ ἐραστὴν 
ὄντα χαὶ διαφερόντως τῶν ἄλλων τὸν νοῦν προσέχοντα 
τῷ παιδὶ ἴδιον μὲν μηδὲν ἔχειν λέγειν, ὃ οὐχὶ κἂν παῖς 
εἴποι, ττῶς οὐχὶ καταγέλαστον; ἃ δὲ ἡ πόλις ὅλη ᾷδει 
σεερὶ ΖΦημοχράτους καὶ “ύσιδος τοῦ πάππου τοῦ παιδὸς 
χαὶ πτάντων πέρι τῶν προγόνων, πλούτους τὲ χαὶ ἵππο- 
τροφίας καὶ νίχας Πυϑοῖ χαὶ ᾿Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ τεϑρίπ- 
στοις τὲ χαὶ χέλησι, ταῦτα ποιεῖ τε χαὶ λέγει, πρὸς δὲ 
τούτοις ἔτι τούτων χρονιχώτερα. τὸν γὰρ τοῦ Ἡραχλέους 
ξενισμὸν πρῴην ἡμῖν ἐν ποιήματέ τινι διήειν, ὡς διὰ τὴν 
τοῦ Ἡραχλέους ξυγγένειαν ὃ πρόγονος αὐτῶν ὑποδέξαιτο 
τὸν Ἡραχλέα, γεγονὼς αὐτὸς ἐχ 4ιός τε καὶ τῆς τοῦ δή- 
μου ἀρχηγέτου ϑυγατρός, ἅπερ αἱ γραῖαι ἄδουσι, ᾿χαὶ 
ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, ὦ Σώχρατες" ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ οὗτος 
λέγων τε χαὶ ἄδων ἀναγχάζει χαὶ ἡμᾶς ἀχροᾶσϑαι. χαὶ 
ἐγὼ ἀχούσας εἶπον Ὁ χαταγέλαστε Ἱππόϑαλ ἐς, πρὶν νε- 

γικηκέναι ποιεῖς τε χαὶ ἄδεις εἰς σαυτὸν ἐγκώμιον; .Χ4λλ᾽ 
οὐχ εἰς ἐμαυτόν, ἔφη, ὠ Σώκρατες, οὔτε ποιῶ οὔτε ᾷδω. 
Οὐχ οἴει γε, ἣν δ᾽ ἐγώ. Τὸ δὲ σεῶς ἔχει: ἔφη. Πάντων 
μάλιστα, εἶστον, εἰς σὲ τείνουσιν αὗται αἱ ὠδαί. ἐὰν μὲν 
γὰρ ἕλῃς τὰ παιδιχὰ τοιαῦτα ὄντα, χόσμος σοι ἔσται τὰ 
λεχϑέντα χαὶ ᾳἀσϑέντα χαὶ τῷ ὄντι ἐγχώμια ὥσττερ νενι- 

1 ἀνεῦρες Τ: ἂν εὗρες Β 4 αὐτὸν εχ εΕἸηεπᾶ. Β: αὑτὸν ΒΤ 
5 ὅδε λέγει Τ: λέγει Β 21 νεμέα Τ: νέμεα Β 23 κρονικώτερα 
Τ: χρονικώτερα Β 31 εἰς σαυτὸν Β, ΕΧ Ετπεπά. Τ; εἰς αὐτὸν Τ 
33 τὸ δὲτΤ᾽: τόδε Β 
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κηχότι, ὅτι τοιούτων παιδιχῶν ἐ ἔτυχες" ἐὰν δέ σε διαφύγῃ, 
ὅσῳ ἂν μείζω σοι εἰρημένα ἢ ἐγχώμια περὶ τῶν παιδι- 
κῶν, τοσούτῳ μειζόνων δόξεις χαλῶν τὲ κἀγαϑῶν ἐστερη- 
μένος καταγέλαστος εἶναι. ὅστις οὖν τὰ ἐρωτιχά, ὠ φίλε, 
σοφός, οὐκ ἐπαινεῖ τὸν ἐρώμενον πρὶν ἂν ἕλῃ, δεδιὼς τὸ 
μέλλον ὅπῃ ἀποβήσεται. καὶ ἅμα οἱ καλοί, ἐπεειδάν τις 
αὐτοὺς ἐπταινῇ καὶ αὔξῃ, φρονήματος ἐμπέμτσλανται καὶ 
μεγαλαυχίας" ἢ οὐχ οἴει; Ἔγωγε, ἔφη. Οὐχοῦν ὅσῳ ἂν 
μεγαλαυχότεροι ὦσιν, δυσαλωτότεροι γίγνονται: Εἰἶχός γε. 
Ποῖός τις οὖν ἂν σοι δοχεῖ ϑηρευτὴς εἶναι, εἰ ἀνασοβοῖ 
ϑηρεύων καὶ δυσαλωτοτέραν τὴν ἄγραν ποιοῖ; Ζῆλον ὅτι 
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φαῦλος. Καὶ μὲν δὴ λόγοις τὲ χαὶ ᾧδαῖς μὴ κηλεῖν ἀλλ᾽ Β 
ἐξαγριαίνειν σιολλὴ ἁμουσία" ἢ γάρ; Δοκεῖ μοι. Σχότιξι ((.3098}) 
δή, ὦ Ἱππόϑαλες, ὅσεως μὴ πᾶσι τούτοις ἔνοχον σαυτὸν 
ποιήσεις διὰ τὴν ποίησιν" καέτοι οἶμαι ἐγὼ ἄνδρα σοιή- 
σξει βλάπτοντα ἑαυτὸν οὐχ ἂν σε ἐϑέλειν ὁμολογῆσαι ὡς 
ἀγαϑός ποτ᾽ ἐστὶν ποιητής, βλαβερὸς ὧν ξαυτῷ. Οὐ μὰ 
τὸν 4ία, ἔφη" πολλὴ γὰρ ἂν ἀλογία εἴη" ἀλλὰ διὰ ταῦτα 
δή σοι, ὦ Σώκρατες, ἀναχοιγοῦμαι, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐ ἔχεις, 
συμβούλευε, τίνα ἂν τις λόγον διαλεγόμενος ἢ τί πράτ- 
των προσφιλὴς παιδικοῖς γένοιτο. Οὐ ὁάδιον, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
δἰχεῖν᾽ ἀλλ᾽ εἴ μοι ἐϑελήσαις αὐτὸν ποιῆσαι εἰς λόγους 
ἐλϑεῖν, ἴσως ἂν δυναίμην σοι ἑπειδεῖξαι, ἃ χρὴ αὐτῷ δια- 
λέγεσθαι ἀντὶ τούτων ὧν οὗτοι λέγειν τὲ χαὶ ἄδειν φασί 
σε. .41λλ᾽ οὐδέν, ἔφη, χαλεττόν. ἂν γὰρ εἰσέλϑῃς μτὰ 
Κτησίππου τοῦδε καὶ καϑεζόμενος διαλέγῃ, οἰμαι μὲν χαὶ 
αὐτός σοι πρόσεισι" φιλήκοος γάρ, ὠ Σώκρατες, διαφε- 
ρόντως ἐστίν, καὶ ἅμα, ὡς Ῥρμαῖα ἄγουσιν, ἀναμεμιγμέ- 
γοι ἕν ταὐτῷ εἶσιν οἵ τε νεανίσχοι χαὶ οἱ τταῖδες. πρόσει- 
σιν οὖν σοι" εἶ δὲ μή, Κτησίππῳ συνήϑης. ἐστὶν διὰ τὸν 
τούτου ἀνεψιὸν Μενέξενον" Μενεξένῳ μὲν γὰρ δὴ πάντων 

μάλιστα ἑταῖρος ὧν τυγχάνει. χαλεσάτω οὖν οὗτος αὐτόν, 
ἐὰν ἄρα μὴ προσίῃ αὐτός. Ταῦτα, ἣν δ᾽ ἐγώ, χρὴ πεοιεῖν. 

10 δοκεῖ ἀρορυ. τσθίη. 31, Ηεϊημάοτί: δοκοῦ ΒΤ τι ἄγρεαν Β 
Ι ἢ δῆλον ὅτε ἀπ᾽ απίου ΘΟ ἢ] Θἰθυτηθομευ 13 δοκεῖ Τ: δοκεῖ γάρ Β 
(αηἰθοθϑϑὶί γάρ) τῷ ποιήσεις ΠΕἸπΠάοΤτΕ: ποιήσῃ! ΒΤ, ὉΠ: 17 “2άφασί 
σε ΤΙ φασί γε Β 28 εἰσὶ δέ (ρῥτο καὶ ἅμα), ὡς Ἕρμιαῖα ἄγουσιν, 
ἀναμεμιγμένοι ἐν ταὐτῷ οἵ τε νεανίσκοι καὶ οἱ παῖδες Ροϑί τυγχάνει 

(ν5. 32) ἰγδηϑροϑιῖί Ηεϊπάοτῇ 32 ἑταῖρος ΤΌ: ἕτερος Β 33 προσίῃ 
ΤΌ: προσείη Β 

»Ῥίαΐο νοΐ. 1. ἃ. [᾿ 
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ἘἙ χαὶ ἅμα «λαβὼν τὸν Κτή σιτσττον προσῇ, εἰς τὴν παλαί- 
στραν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι ὕστεροι ἡμῶν ἦσαν. 

Εἰσελϑόντες δὲ κατελάβομεν αὐτόϑι τεϑυχότας τε 
τοὺς παῖδας χαὶ τὰ περὶ τὰ ἱερεῖα σχεδόν τι ἤδη “εξπτοιη- 
μένα, ἄστραγαλ ἰζοντάς. τὲ δὴ χαὶ κεχοσμημένους. ἅπαντας. 
οἱ μὲν οὖν πολλοὶ ἕν τῇ ὐἰλῃ ἔπαιζον ἔξω, οἱ δέ τινες 
τοῦ ἀποδυτηρίου ἐν γωνίᾳ ἐρυμιν ἀστραγάλοις παμ- 
πόλλοις, ἔχ φορμίσχων τινῶν προαιρούμενοι" «τούτους δὲ 
περιέστασαν ἄλλοι ϑεωροῦντες. ὧν δὴ χαὶ ὃ ύσις ἦν, 
χαὶ εἱστήχειν ἐν τοῖς παισί τε χαὶ νεανίσχοις ἑστεφανω- 
μένος καὶ τὴν ὄψιν διαφέρων, οὗ τὸ χαλὸς εἶναι μόνον 
ἄξιος ἀχοῦσαι, ἀλλ᾽ ὅτι καλός τε χἀγαϑός. χαὶ ἡμεῖς εἰς 

τὸ καταντιχρὺ ἀποχωρήσαντες ἐχαϑεζόμεϑα --- ἦν γὰρ 
αὐτόϑι ἡσυχία --- καί τι ἀλλήλοις διελεγόμεϑα. περι- 
στρεφόμενος οὖν ὃ “ύσις ϑαμὰ ἐπτεσχοπτεῖτο ἡμᾶς, χαὶ 

(Γ. 309 8) δῆλ ΕΞ ἣν ἐπιϑυμῶν προσελ ϑεῖν. τέως μὲν οὖν ἠπόρει τὲ 

Β 

χαὶ ὦχνει μόνος προσιέναι" ἔπειτα ὃ Μενέξενος ἐχ τῆς 

αὐλῆς μεταξὺ παίζων εἰσέρχεται, χαὶ ὡς εἶδεν ἐ ἐμέ τε καὶ 
τὸν Κτήσιππον, ἤει σπταραχαϑιζησόμενος" ἰδὼν οὖν αὑτὸν 
ὃ “Δύσις εἵπετο χαὶ συμπαρεχαϑέζετο μετὰ τοῦ Μενεξέ- 
γου. προσῆλϑον δὴ χαὶ οἱ ἄλλοι, χαὶ δὴ καὶ ὃ Ἱπποϑά- 
λης, ἐχεειδὴ τελείους ἑώρα ἐφισταμένους, τούτους ἐπηλυ- 

γισάμεγνος “προσέστη ἢ μὴ ᾧετο κατόψεσϑαι τὸν «10σιν, 
δεδιὼς μὴ αὐτῷ ἀπεχϑάνοιτο" χαὶ οὕτω προσεστὼς 
ἠχροᾶτο. 

Καὶ ἐγὼ πρὸς τὸν Μενέξενον ἀποβλέψας, Ὄ σιαῖ “Ζη- 
μοφῶντος, ἣν δ᾽ ἐγώ, πότερος ὑμῶν πρεσβύτερος; μ- 
φισβητοῦμεν, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ ὁπότερος γενναιότερος, 
ἐρίζοιτ᾽ ἂν, ἣν δ᾽ ἐγώ. Πάνυ γε, ἔφη. “Καὶ μὴν ὁπότερός 
γξ χαλλ λίων, ὡσαύτως. Ἔγελ ασάτην οὖν ἄμφω. Οὐ μὴν 
ὁπότερός γε, ἔφην, πλουσιώτερος ὑμῶν, οὐκ ἐρήσομαι" 

7 ῬΟΙῸχ ΙΧ τοι (ρ. 385 Βεκκεῦ) χαὶ μὴν καὶ ἀρτιάξε ιν “ἀστραγάλους 
ἐκ φορμίσκων κατερωμένους ἐν τῷ ἀποδυτήριῳ τοὺς παῖδας ὃ Πλάτων ἔφη 

Ι προσῇ᾽ ΒΟΥΙρϑὶ ῬΥΟΪΘρ.. νο]. ΝῚ Ρ. ΧΠῚ: προσείη Β, προσήει Τ 
4 ἱερεῖα Β, 564 εἴ εχ δτηδπά. εἴ ΒΌΡΓΔ ε ΤΆ 5. σ ἀστραγάλοις σαμ- 
πόλλοις ΒΤ: ἀστραγάλους παμπολλοὺς ΔΡΟΡΥ. ΝίοΑΠ ΠῚ 1029, ΘΧ 
ΡΟ] 6 Ἡδτηβίθυ 5115 11 τὸ καλὸς ΤΌ: τὸ κάλλος Β, ΝΊΠαΟΡ. 
ΒΌΡΡΙ. 7 18 εἶδεν Τ; ἴδεν Β 20 εἵπετο Β, ἴῃ τηαῖσ. Τὶ ἕσπετο Τ' 
Ι συμπαρεκαϑέζετο Τ', ΞΕ ε Ροβῖ ρ 6Χ Ἐπιο πα. 22 ἀρὰν τ στ το 
ΒΤ: ἐπηλυγασάμενος ἐ 23 προσέστη ΘίΕΡΠΔΠΙΒ: προέστη ΒΤΙΤ 

24 δεδιὼς ἰ: δεδειὼς ΒΤ 31 ἐρήσομαι Β, 
564 ἐ ἐχ βιηθπά. 
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φίλω γάρ ἐστον. ἢ γάρ; Πάνυ γ᾽ , ἐφάτην. Οὐκοῦν χοιγὰ 
τά γε φίλων λέγεται, ὥστε τούτῳ γε οὐδὲν διοίσετον, 
εἴττερ ἀληϑῆ περὶ τῆς φιλί ἰας λέγετον. Συνεφάτην. 

-“Ἐπεχείρουν δὴ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾶν, ὁπότερος δικαιό- Ὁ 
5 τερος χαὶ σοφώτερος. αὐτῶν εἴη. μεταξὺ οὖν τις προ- 
σελϑὼν ἀνέστησε τὸν Μενγέξενον, φάσχων χαλεῖν τὸν σται- 
δοτρίβην" ἐδόχει γάρ μοι ἱεροπτοιῶν τυγχάνειν. ἐκεῖνος 
μὲν οὖν ᾧχετο" ἐγὼ δὲ τὸν “ύσιν «ἠρόμην, Ἦ που, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ὦ ύσι, σφόδρα φιλεῖ σε ὁ πατὴρ χαὶ ἡ μήτηρ; 

το Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν βούλοιντο ἂν σὲ ὡς εὐδαιμο- 
γέστατον δίναι; Πῶς γὰρ οὔ; Ζ4οκεῖ δέ σοι εὐδαίμων Ἑ 
εἶναι (ν᾿ ἄνϑρωττος δουλεύων τε χαὶ ᾧ μηδὲν ἐξείη 
ποιεῖν ὧν ἐπιϑυμοῖ; Μὰ ΖΔ οὐκ ἔμοιγξ, ἔφη. Οὐκοῦν εἴ 
σε φιλεῖ ὃ πατὴρ χαὶ ἡ μήτηρ καὶ εὐδαίμονά σε ἐπιϑυ- 

τς μοῦσι γενέσϑαι, τοῦτο τταντὶ τρόττῳ δῆλον ὅτι προϑυ- 
μοῦνται, ὅπως ἂν εὐδαιμονοίης. Πῶς γὰρ οὐχί; ἔφη. 
᾿Ἐῶσιν ἄρα σε ἃ βούλει ποιεῖν, χαὶ οὐδὲν ἐπιτλήττουσιν 
οὐδὲ διαχωλύουσι ποιεῖν ὧν ἂν ἐπιϑυμῇς; Ναὶ μὰ 4ία 

ἐμέ γε, ὦ Σώκρατες, χαὶ μάλα γε πολλὰ κωλύουσιν. Πῶς 

20 λέγεις; ἣν δ᾽ ἐγώ. βουλόμενοί σε μαχάριον εἶναι διαχω- 
λύουσι τοῦτο ποιεῖν ὃ ἂν βούλῃ; ὧδε δέ μοι λέγε. ἢν 208 
ἐπιϑυμήσης ἐπέ τινος τῶν τοῦ πατρὸς ἁρμάτων ὀχεῖσϑαι (3090) 
λαβὼν τὰς ἡνίας, ὅταν ἁμιλλᾶται, οὐκ ἂν ἐῷέν σε ἀλλὰ 
διαχωλύοιεν; Μὰ 4 οὐ μέντοι ἄν, ἔφη, ξῷεν. ᾿Αλλὰ τί 

25 μήν; Ἔστιν τις ἡνίοχος τταρὰ τοῦ πατρὸς μισϑὸν φέρων. 
( τ45}) χῷς λέγεις; μισϑωτῷ μᾶλλον ἐπιτρέπουσιν ἢ σοὶ ποιεῖν 

ὃ τι ἂν βούληται χερὶ τοὺς ἵππους, χαὶ προσέτι αὐτοῦ 
τούτου ἀργύριον τελοῦσιν; “4λλὰ τί μήν; ἔφη. “λλὰ τοῦ Β 
ὀριχοῦ ζεύγους, οἶμαι, ἐγειτρέσουσίν σοι ἄρχειν, χἂν εἶ 

30 βούλοιο λαβὼν τὴν μάστιγα τύπτειν, ἐῷεν ἂν. Πόϑεν, ἤ 
δ᾽ ὃς, [ἐῷεν]; Τί δέ; ἢν δ᾽ ἐγώ" οὐδενὶ ἔξεστιν αὐτοὺς 
τύπτειν; Καὶ μάλα, ἔφη, τῷ ὀρεοχόμῳ. ΖΔούλῳ ὄντι ἢ 
ἐλευϑέρῳ; 4ούλῳ, ἔφη. Καὶ δοῦλον, ὡς ἔοικεν, ἡγοῦνται 

᾿ περὶ τιλείονος ἢ σὲ τὸν ὑόν, καὶ ἐπιτρέπουσι τὰ ἑαυτῶν 
᾿ς 35. μᾶλλον ἢ σοί, καὶ ξῶσιν ποιεῖν ὃ τι βούλεται, σὲ δὲ δια- 

12 ἂν ἄνϑρωπος Μαάνὶς δάνειϑβ. 1 405: ἄνϑρωπος ΒΤ 2424 τί 
μήν 5οΥρ51: τίνα μήν ΒΤ 26 μισϑωτῷ Τ: μισϑωτῇ Β 27 αὐτου 
τούτου Β: αὐτοῦ τοῦτο Τ' 31 ἐῷεν ἄἀε]ονι ΗΙγβοῆὶσ, ἐῷεν ἂν 
ΕΠΕΊΙΟΥ 1 δὲ Β΄: δαὲ ΤΡ 2350 σὲ δὲ ΤΌ: σε Β 

ΜῈ 
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ς κωλύουσι; χαί μοι ἔτι τόδε εἰπέ. σὲ αὑτὸν ξῶσιν ἄρχειν 
σεαυτοῦ, ἢ οὐδὲ τοῦτο ἐπιτρέπουσί σοι; Πῶς γάρ, ἔφη, 
ἐπιτρέπουσιν; 4}. ἄρχει τίς σου; Ὅδε, παιδαγωγός, ἐ ἔφη. 
Μῶν δοῦλος ὦν; “1λλὰ τί μήν; ἡμέτερός γε, ἔφη. Ἦ 
δεινόν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐλεύϑερον ὄντα ὑπὸ δούλου ἄρχεσϑαι. 
τί δὲ ποιῶν αὖ οὗτος ὃ παιδαγωγός σου ἄρχει; γων 
δήπου, ἔφη, εἰς διδασχάλουι Μῶν μὴ χαὶ οὑτοί σου ἄρ- 
χουσιν, οἱ διδάσκαλοι; Πάντως δήπου. Παμτστόλλους ὁ ἄρα 

σοι δεσπότας χαὶ ἄρχοντας ἑχὼν ὃ πατὴρ ἐφίστησιν. ἀλλ 
ἄρα ἐσεειδὰν οἴχαδε ἔλϑῃς παρὰ τὴν μητέρα, . ἐκείνη σὲ 
ἐᾷ στοιεῖν ὅ τι ἂν βούλῃ, ἵν᾽ αὑτῇ μαχάριος ἧς, ἢ περὶ 
τὰ ἔρια ἢ περὶ τὸν ἱστόν, ὅταν ὑφαίνῃ: οὔ τι γάρ που 
διαχωλύει σε ἢ τῆς σπάϑης ἢ τῆς χερχίδος ἢ ἄλλου του 
τῶν τιερὶ ταλασιουργίαν ὁ ὀργάνων ἅπτεσϑαι. χαὶ ὃς γελά- 
σας, Μὰ Μία, ἔφη, (ὦ Σώχρατες, οὗ μόγον γε διαχωλύει, 
ἀλλὰ καὶ τυπτοίμην ἂν εἰ ἁπτοίμην. Ἡράχλεις, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, μῶν μή τι ἠδίκηχας τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα; Μὰ 
4 οὐκ ἔγωγε, ἔφη. .41λλ᾽ ἀντὶ τίνος μὴν οὕτω σὲ δεινῶς 
διακωλύουσιν εὐδαίμονα εἶναι χαὶ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλῃ, 
χαὶ δι᾿ ἡμέρας ὕλης τρέφουσί σε ἄεί τῳ δουλεύοντα χαὶ 
ἑνὶ λόγῳ ὀλί ίγου ὧν ἐπιϑυμεῖς οὐδὲν ποιοῦντα; ὥστε σοι, 
ὡς ἔοιχεν, οὔτε τῶν χρημάτων τοσούτων ὄντων οὐδὲν 
ὄφελος, ἀλλὰ πάντες αὐτῶν μᾶλλον ἄρχουσιν ἢ σύ, οὔτε 
τοῦ σώματος οὕτω γενναίου ὄντος, ἀλλὰ χαὶ τοῦτο ἄλλος 
ποιμαίνει χαὶ ϑεραπεύει" σὺ δὲ ἄρχεις οὐδενός, ὦ ὖ “ύσι, 
οὐδὲ ποιεῖς οὐδὲν ὧν ἐσεεϑυμεῖς. Οὐ γάρ: σω, ἔφη, ἣλι- 
χίαν ἔχω, ὦ Σώκρατες. “Μὴ οὐ τοῦτό σε, ὠ παῖ Ζημο-- 

χράτους, κωλύῃ, ἐπεὶ τό γε τοσόνδε, ὡς ἐγῴμαι, χαὶ ὃ 
πατὴρ καὶ ῇ μήτηρ, σοι ἐπιτρέπουσιν χαὶ οὐχ ἀναμένου- 
σιν ἕως ἂν ἡλικίαν ἢ ἔχῃς. ὅταν γὰρ βούλ ὠνταῖι αὑτοῖς τι ἢ 
ἀναγνωσϑῆναι ἢ γραφῆναι, σέ, ὡς ἐγῴμαι, πρῶτον τῶν 
ἐν τῇ οἰχίᾳ ἐπὶ τοῦτο τάττουσιν. ἢ γάρ; Πάνυ γ᾽, ἔφη. 
Οὐχοῦν ἐξεστί σοι ἐνταῦϑ' ὅ τι ἂν βούλῃ πρῶτον τῶν 
γραμμάτων γράφειν καὶ ὃ τι ἂν δεύτερον" καὶ ἀναγιγνώ- 

1 καί μοι ἔτι Β, ἴῃ τηδΥρ. Τὶ καὶ ἔτει μοι ΤΊ] σὲ αὐτὸν Β: σεαυτὸν 
Τ᾽ 16 δὲ παιδαγωγὸς ΒΤ 6 δὲ Β: δαὲ ΤΌ. 1ἰ βούλῃ ἵν᾽ αὐτῇ Τ: 
βούληιν αὐτη Β, 5εἀ ἴῃ ΤΏΔΥΡ:. ΜΠ ποίδ ᾿ ἢς ἢ Τ: η|[ση Β, 568 ἴῃ 
τηδῦρ. νἹ] ποία 16 τυπτοίμην ἂν Τ: τυπτοίμην Β. 26 πῶ ΔΡο- 
Βτάρμα, ἨΕΙΠαΟΥβ: που ΒΤ 30 ἔχῃ! Δροβυδρμᾶ: ἔχοις ΒΤ αὑτοῖς 
Β; αὐτοῖς ΤΊ τε ἢ Βαάπατη; τινὰ Β, τινὰ Τ, τε οἱϊπιὶ Ηεϊπαοτῇ ςἕ. 
Ργοΐαρ. 328 Ὁ 
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σχειν ὡσαύτως ἔξεστιν. καὶ ἐττειδάν, ὡς ἐγῴμαι, τὴν λύραν 
λάβῃς, οὐ διαχωλύουσί σὲ οὔτε δ πατὴρ. οὔτε ἢ μήτηρ 
ἐπιτεῖναί τε χαὶ ἀνεῖναι ἣν ἂν βούλῃ τῶν χορδῶν, χαὶ 
ψῆλαι καὶ χρούειν τῷ τλήχτρῳ. ἢ διαχωλύουσιν; Οὐ δῆτα. 
Τί ποτ᾽ ἂν οὖν εἴη, ὠ “ύσι, τὸ αἴτιον ὅτι εὐξῶρ νὰ μὲν 
οὐ διακωλύουσιν, ἐν οἷς δὲ ἄρτι ἐλέγομεν κωλύουσιν; Ὅτι, 
οἶμαι, ἔφη, ταῦτα μὲν ἐπίσταμαι, ἐχεῖνα δ᾽ οὗ. Τοῦ; ἣν 

Ἶ ἐγώ, ὠ ἄριστε" οὐχ ἄρα τὴν. ἡλικίαν σου σιεριμένει ὃ 
γτατὴρ ἐπιτρέπειν πάντα, ἀλλ᾽ ῇ ἂν ἡμέρᾳ ἡγήσηταί σε 
βέλτιον αὑτοῦ φρονεῖν, ταύτῃ ἐπιτρέψει σοι χαὶ αὑτὸν 
χαὶ τὰ αὑτοῦ. Οἶμαι ἔγωγε, ἔφη. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ" τί 
δέ; τῷ γείτονι ἀρ᾽ οὐχ ὃ αὐτὸς ὅρος ὅσττερ τῷ πατρὶ 
σιερὶ σοῦ; πότερον οἴει αὐτὸν ἐπιτρέψειν σοι τὴν αὑτοῦ 
οἰχίαν οἰχονομεῖν, ὅταν σε ἡγήσηται βέλτιον περὶ οἴκονο- 
μίας ἑαυτοῦ φρονεῖν, ἢ αὐτὸν ἐπιστατήσειν; Ἐμοὶ ἔτπει- 

ὦ δ ὌΣ , 2 3 ,ὕ ») 2 3 ,ὕ 
τρεψειν οἰμαι. 1 δ; “ϑηναίους οἵδε σοι οὐχ ἑπιτρέ- 

ψειν τὰ αὑτῶν, ὅταν αἰσϑάνωνται ὅτι ἱχανῶς φρονεῖς; 
Ἔγωγε. Πρὸς Διός, ἣν δ᾽ ἐγώ, τί ἄρα ὃ μέγας βασιλεύς; 
σότερον τῷ πρεσβυτάτῳ ὑεῖ, οὗ ἡ τῆς “σίας ἀρχὴ 7)ίγνε- 
ται, μᾶλλον ἂν ἐπιτρέψειεν ἑψομένων χρεῶν ὅτε ἂν 
βούληται ἐμβαλεῖν εἰς τὸν ζωμόν, ἢ ἡμῖν, εἰ ἀφικόμενοι 
σταρ᾽ ξἐχεῖνον ἐνδειξαίμεϑα αὐτῷ, ὅτι ἡμεῖς κάλλιον φρο- 
γοῦμεν ἢ ὃ ὑὸς αὐτοῦ περὶ ὄψου σχευασίας; Ἡμῖν δῆλον 
ὅτι, ἔφη. Καὶ τὸν μέν γε οὐδ᾽ ἂν σμιχρὸν ἐάσειεν ἔμι- 

ΕΣ ς - ’ ΟὖἈ Ξ ’ὔ ’ὔ͵ - 

βαλεῖν. ἡμᾶς δέ, χὰἂὰν εἰ βουλοίμεϑα ,δραξάμενοι τῶν 
ς - ἢ ὃ ΕΝ - 

αλῶν, ξῴη ἂν ἐμβαλεῖν. Πῶς γὰρ οὔ; Πρ δ Εἰ τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς ὃ ὑὸς αὐτοῦ ἀσϑενγοῖ, ἄρα ἐῴη ἂν αὐτὸν 
ἅσιτεσϑαι τῶν ἑαυτοῦ ὀφϑαλμῶν, μὴ ἰατρικὸν ἡγούμενος, 
ὃΧ 7 27 Ψ, 27 ς - , 2 ς ΄ὔ 

ἢ χωλύοι ἂν; Κωλύοι αν. Ἡμᾶς δέ γε εἴ ὑπολαμβάνοι 

ἰατρικοὺς εἶναι, χἂν εἰ βουλοίμεϑα διανοίγοντες τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς ἑμπάσαι τῆς τέφρας, οἶμαι, οὐκ ἂν χκωλύσειεν, 

26 εἰ --- 29 Κωλύοι ἂν Ῥυϊξοίαη. ἰη5ι. ΧΥΤΙΙ οο (Τ 253 ΗοτιΖ) 

4 ψῆλαι ΒΤ: τίέλαι ἴῇ τῆαῖσ. Τ τὸ αὐτοῦ Β: αὐτοῦ Τ᾽ 12 δὲ 
ΒΤ: ΕΝ Ὁ τ2 τῷ Β, 564 εχ επη6πά. | ὃ 14 οἶκο- 
γνομεῖν ΘΧ δπιθηά. 1: οἰκοδομεῖν ΒΤ Ι οἰκονομέας Τ: οἰκοδομίας Β 
15 αὐτὸν Τ: αὑτὸ Β 20 ἐπιτρέψειεν ἑψομένων εχ διηθηά. ΨΊΠΔΟΌ. 
ΒΌΡΡΙ. 7, ΒΕΚΚΕοΥ: ἐσετρέψειν ἐνεψομένων Β, ἐπιτρέψειεν ἐν ἑψομιέ- 
νῶν Τ΄ ] κρεῶν ὅτι Ηδοϊμάοτξ: κρεῶν ἐμβάλλειν ὃ ὅτι ΒΤ (κρεῶν ἐμβα- 
λεῖν ὃ ὅτι ἂν βούληται εἰς ΒΕἸκΊκ 6) 28 ἰατρικὸν ΔΡΟΡΥ. ( ΟἸ511Π]|Δ ΠΌΤ 
155: ἰατρὸν ΒΤ 30 διανοίγοντες ΨΊΠ4ΟΡ. 5πρρὶ. 7: διαγαγόντες Β, 
διανύγοντες Τ' 

(( 310) 
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ἡγούμενος ὀρϑῶς φρονεῖν. 1ληϑῆ λέγεις. Ἦρ᾽ οὖν χαὶ 
τἄλλα πάντα ἡμῖν ἐπιτρέποι ἂν μᾶλ λον ἢ ἑαυτῷ χαὶ τῷ 
ὑεῖ, περὶ ὅσων ἂν δόξωμεν αὐτῷ σοφώτεροι ἐχείνων 
εἶναι; ἀνάγκη, ἔφη, ὠ Σώχρατες. οὕτως. ἄρα ἔχει, ἣν δ᾽ 

Β ἐγώ, ὦ φίλε Αὐσι: εἰς μὲν ταῦτα, ἃ ἂν φρόνιμοι 7ενώ- 5 
μεϑα, ἅ ἅπαντες ἡμῖν ἐπιτρέψουσιν, “Ελληνές τε χαὶ βάρ- 

βαροι χαὶ ἀνδῆρα χαὶ γυναῖχες, ποιήσομέν τε ἐν τοὕὔὕτοις 
ὅ τι ἂν βουλώμεϑα, καὶ οὐδεὶς ἡ μᾶς ἑκὼν εἶναι ἐμτεοδιεῖ, 
ἀλλ αὐτοί τε ἐλεύϑεροι ἐσόμεϑα ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλων 
ἄρχοντες, ἡμέτερά τε ταῦτα ἔσται" ὀνησόμεϑα γὰρ ἀπ᾽ τὸ 
αὐτῶν" εἰς ἃ δ᾽ ἂν νοῦν μὴ χτησώμεϑα, οὔτε τις ἡμῖν 
ἐπιτρέψει περὶ αὐτὰ ποιεῖν τὰ ἡμῖν δοχοῦντα, ἀλλ᾽ ἕμι- 

ς ποδιοῦσι πάντες χαϑ' ὃ τι ἂν δύνωνται, οὐ μόνον οἱ ἂλ- 
λότριοι, ἀλλὰ χαὶ ὃ πατὴρ χαὶ ἡ μήτηρ καὶ εἴ τι τούτων 
οἰχειότερόν ἔστιν, αὐτοί τε ἐν αὑτοῖς ἐσόμεϑα ἄλλων τς 
ὑπήκοοι, χαὶ ἡμῖν ἔσται ἀλλότρια" οὐδὲν γὰρ ἀπ αὐτῶν 
ὀνησόμιεϑα. συγχωρεῖς οὕτως ἔχειν; Συγχωρῶ. ζ2ρ᾽ οὖν 
τῳ φίλ οἱ ἐσόμεϑα χαί τις ἡ μιᾶς φιλήσει ἐν τούτοις, ἐν 
οἷς ἂν ὠμεν ἀνωφελεῖς; Οὐ δῆτα, ἔφη. Νῦν ἄρα οὐδὲ (.143.)- 
σὲ ὃ πατὴρ οὐδὲ ἄλλος ἄλλον οὐδένα φιλεῖ, χαϑ' ὅσον ἂν 20 
ἢ ἄχρηστος. Οὐχ ἔοιχεν, ἔφη. “Ἐὰν μὲν ἄρα σοφὸς γένῃ, 

.ώ παῖ, πάντες σοι φίλοι χαὶ πάντες σοι οἰχεῖοι ἔσονται" 
χρήσιμος γὰρ χαὶ ἀγαϑὸς ἔσει" εἰ δὲ μή, σοὶ οὔτε ἄλλος 
οὐδεὶς οὔτε ὃ πατὴρ “φίλος ἔσται οὔτε ἡ μήτηρ οὔτε οἵ 
οἰχεῖοι. οἷόν τὲ οὖν ἐπὶ τούτοις, ὦ «Αύσι, μέγα φρονεῖν, 25 
ἐν οἷς τις μήπω φρονεῖ; Καὶ πῶς ἂν; ἔφη. Εἰ δ᾽ ἄρα 
σὺ διδασχάλου δέει, οὔττω φρονεῖς. “Ἵληϑῆ. Οὐδ᾽ ἄρα 
μεγαλόφρων εἶ, εἴπτερ ἄφρων ἔτι. Μὰ Δία, ἔφη, ὦ Σώ- 

χρατες, οὔ μοι δοχεῖ. 
Ε Καὶ ἐγὼ ἀχούσας αὐτοῦ ἀπέβλεψα πρὸς τὸν Ἵππο- 30 

( 31:18) ϑάλῃ, χαὶ ὀλίγου ἐξήμαρτον" ἐπῆλϑε γάρ μοι εἰπεῖν ὅτι 
Οὕτω χρή, ω Ἱππόϑαλες, τοῖς παιδικοῖς διαλέγεσϑαι, 
ταπεινοῦντα χαὶ συστέλλοντα, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ σὺ χαυ- 
γοῦντα χαὶ διαϑρύπτοντα. Ἐακϑ ον: οὖν αὐτὸν ἀγωνιῶντα 

τ ἄρ᾽ οὖν -- 4 ἔχει ῬυϊΞοῖαη, ᾿πϑῖῖς. ΧΨΙΙΙ οο (11 253 Ηετί) 

3 αὐτῷ σοφώτεροι ἐκείνων ΒΤ : αὐτῶν σοφώτεροι ἐκείνῳ Ἡθίη- 
ἄοτέ. 4 ἄρα ἔχοι ΒΤ, ἀρ᾽ ἂν ἔχοι ϑ14ΠΡαὰτ τι: ΒΒ 12 αὐτὰ 
ΒΤ: ταῦτα ΗϊτϑοΠὶς τῷ αὐτοῖς Τ: αὑτοῖς Β 18 φιλήσει ἐν ἈΡΟΡΥ. 
ΤΑαγ η δ πατη 85, 17, Πεαϊηαοτγί; φιλήσειεν ἐν ΒΤῚ 476 φρονεῖ Τ: 
φρόνιμος Β 
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χαὶ τεϑορυβημένον ὑπὸ τῶν λεγομένων, ἀνεμνήσϑην ὅτι 
χαὶ προσεστὼς λανϑάνειν τὸν “ύσιν ἐβούλετο" ἀνέλαβον 
οὖν ἐμαυτὸν χαὶ ἐτέσχον τοῦ λόγου. 

Καὶ ἐν τούτῳ ὃ Μενέξενος χσάλιν ἧκεν, καὶ ἐχαϑέζετο 911 
παρὰ τὸν “ύσιν, ὅϑεν χαὶ ἐξανέστη. ὃ οὖν “ύσις μάλα 
παιδικῶς χαὶ φιλικῶς, λάϑρᾳ τοῦ Μενεξένου, σμικρὸν 
πρός με λέγων ἔφη Ὦ Σώχρατες, ἅσιξρ καὶ ἐμοὶ λέγεις, 
εἰπὲ καὶ Μενεξένῳ. καὶ ἐγὼ ξίπτον, Ταῦτα μὲν. σὺ αὐτῷ 
ἐρεῖς, ὦ Αὐσι πάντως γὰρ προσεῖχες τὸν νοῦν. Πάνυ 
μὲν οὗν, ἔφη. Πειρῶ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀπομνημονεῦσαι 
αὐτὰ ὃ τι μάλιστα, ἵνα τούτῳ σαφῶς πάντα εἴπῃς" ἐὰν 
δέ τι αὐτῶν ἐπιλάϑῃ, αὐϑίς μιὲ ἀνερέσϑαι ὅταν ἐντύχῃς Β 
πρῶτον. ᾿Δλλὰ ποιήσω, ἔφη, ταῦτα, ὠ Σώχρατες, πάνυ 
σφόδρα, εὖ ἴσϑι. ἀλλά τι ἄλλο αὐτῷ λέγε, ἵνα καὶ ἐγὼ 
ἀχούω, ἕως ἂν οἴκαδε ὥρα ἢ ἀπιέναι. ᾿“λλὰ χρὴ ποιεῖν 
ταῦτα, ἢν δ᾽ ἐγώ, ἐπειδή 78 χαὶ σὺ κελεύεις. ἀλλὰ ὅρα 
ὅπτως ἐπικουρήσεις μοι, ἐάν με ἐλέγχειν ἐπιχειρῇ ὃ Με- 

γέξενος" ἢ οὐχ οἶσϑα ὅτι ἐριστιχός ἔστιν; Ναὶ μὰ 4ία, 
ἔφη, σφόδρα γε᾿ διὰ ταῦτα τοι χαὶ βούλομαέ σε αὐτῷ ς 
διαλέγεσϑαι. Ἵνα, ἦν δ᾽ ἐγώ, καταγέλαστος γένωμαι; 
Οὐ μὰ Δία, ἔφη, ἀλλ᾽ ἵνα αὑτὸν χολάσῃς. Πόϑεν; ἣν δ᾽ 
ἐγώ" οὐ ὁᾷδιον᾽ δεινὸς γὰρ ὃ ἄνθρωπος, Κτησίππου μα- 
ϑητής. πάρεστι δέ τοι αὑτός --- οὐχ ὁρᾷς; -- Κτήσιπετος. 
Μηδενός σοι, ἔφη, μελέτω, ὠ Σώχρατες, ἀλλ ἴϑιε διαλέ- 
γου αὐτῷ. ΖΔιαλεκτέον, ἣν δ᾽ ἐγώ. 

Ταῦτα οὔν ἡμῶν λεγόντων πρὸς ἡμᾶς αὑτούς, Τί 
ὑμεῖς, ἔφη ὃ Κτήσιππος, αὐτὼ μόνω ἑστιᾶσϑον, ἡμῖν δὲ 
οὐ μεταδίδοτον τῶν λόγων; λλὰ μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ, μετα- Ὁ 
δοτέον. ὅδε γάρ τι ὧν λέγω οὐ μανϑάνει, ἀλλά φησιν 
οἴεσϑαι Δενέξενον εἰδέναι, χαὶ χελεύεξι τοῦτον ἐρωτᾶν. 
Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, οὐχ ἐρωτᾷς: “4λλ᾽ ἐρήσομαι, ῃν δ᾽ ἐγώ. 
χαέ μοι εἰπέ, ὦ Μενέξενξ, ὃ ἄν σε ἔρωμαι. τυγχάνω γὰρ 
ἐχ παιδὸς ἐπιϑυμῶν χτήματός του, ὥσπερ ἄλλος ἄλλου. ΠΣ 
ὃ μὲν γάρ τις ἵππους ἐπιϑυμεῖ χτᾶσϑαι, ὃ δὲ κύνας, δ ἘΠ ; 
δὲ χρυσίον, ὃ δὲ τιμάς" ἐγὼ δὲ πρὸς μὲν ταῦτα πράως 

[4] 

35 ἐγὼ --- γ2, τ ἐρωτικῶς ῬυϊΞοίδη. ἰηϑι. ΧΨΙΠ 277 (Ἰ 353 ετυί2) 

7 λέγων ἔφη ΒΤ: ἔφη λέγων ἀροδτ. Ν, ΒΕΚΚΕΙ τ2 ἀνερέσϑαι 
Β, 564 ε ροβὲ ν δχ Θῃηθηά., ἀνέρεσθαι Τ᾽ τό ὅρα ἀε]ενῖΐ Ὅοβεξ 
πόν. Ἰδοῖ. 618 17 ἐπικουρήσεις ἜΤ: ἐπικουρήσῃς Ὀ 35 πράως Β, 
564 ἅ 6Χχ βηγθηά. 
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ἔχω, πρὸς δὲ τὴν τῶν φίλων κτῆσιν πάνυ ἐρωτιχῶς, καὶ 
βουλοίμην ἄν μοι φίλον ἀγαϑὸν γενέσϑαι μᾶλλον ἢ τὸν 
ἄριστον ἐν ἀνθρώποις ὄρτυγα ἢ ἀλεχτρυόνα, χαὶ ναὶ μὰ 
Ζ4έα ἔγωγε μᾶλλον ἢ ἢ ἵὥσπτον τε χαὶ κύνα" οἶμαι δέ, νὴ τὸν 
χύγα, μᾶλλον Ἃ τὸ Δαρείου χρυσίον χτύσασϑαι δεξαίμην 
εὐδὸ: πρότερον ἑταῖρον ἱμᾶλλον 1 [) αὐτὸν “Ζαρεῖον)" οὕτως 
ἐγὼ φιλέταιρός τίς εἶμι. ὑμᾶς οὖν ὁρῶν, σέ τε καὶ Αὔσιν, 
ἐχπέπληγμαι καὶ εὐδαιμονίζω, ὅτι οὕτω νέοι ὄντες οἷοί 
τ᾽ ἐστὸν τοῦτο τὸ χτῆμια ταχὺ καὶ ῥᾳδίως χτᾶσϑαι, καὶ 
σύ τε τοῦτον οὕτω φίέλον ἐχτήσω ταχύ τε χαὶ σφόδρα, 
χαὶ αὖ οὗτος σέ᾽ ἐγὼ δὲ οὕτω πόρρω εἰμὶ τοῦ χτήματος, 
ὥστε οὐδ᾽ ὅντινα τρόπον γίγνεται φίλος ἕτερος ἑτέρου 
οἶδα, ἀλλὰ ταῦτα δὴ αὐτά σε βούλομαι ἐρέσϑαι ἅτε ἔμ- 
σείιρον. Καί μοι εἰπέ" ἐπειδάν τίς τινα φιλῇ, πότερος 
ποτέρου φίλος γίγνεται, ὃ φιλῶν τοῦ φιλουμένου ἢ ὅ 
φιλούμενος τοῦ φιλοῦντος" ἢ οὐδὲν διαφέρει; Οὐδέν, ἢ ἔφη, 
ἔμοιγε δοχεῖ διαφέρειν. Πῶς λέγεις; ἣν δ᾽ ἐγώ" ἀμφό- 
τεροι ἄρα ἀλλήλων φίλοι γίγνονται, ἐὰν μόνος μόνον ὃ 
ἕτερος τὸν ἕτερον φιλῇ: Ἔμοιγε, ἔφη, δοχεῖ. Τί δέ; οὐχ 
ἔστιν φιλοῦντα μὴ ἀντιφιλεῖσϑαι ὑπὸ τούτου ὃν ἂν φιλῇ; 
Ἔστιν. Τί δέ; ἀρα ἔστιν χαὶ μισεῖσϑαι φιλοῦντα; οἷόν 
εδυτδρέονθιδρκδϊἰονθδυ τς ἐρασταὶ πάσχειν πρὸς τὰ παι- 
δικά" φιλοῦντες γὰρ ὡς οἷόν τε μάλιστα οἱ μὲν οἴονται 
οὐχ ἀντιφιλεῖσϑαι, οἱ δὲ χαὶ μισεῖσϑαι'" ἢ οὐκ ἀληϑὲς 
δοχεῖ σοι τοῦτο: Σφόδρα γε, ἔφη, ἀληϑές. Οὐχοῦν ἐν 
τῷ τοιούτῳ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὃ μὲν φιλεῖ, ὃ δὲ φιλεῖται; Ναί. 
Πότερος οὖν αὐτῶν ποτέρου φίλος ἐστίν; ὃ φιλῶν τοῦ 
φιλουμένου, ξάν τε μὴ ἀντιφιλῆται ἐάν τε χαὶ μισῆται, 
ἢ ὃ φιλούμενος τοῦ φιλοῦντος; ἢ οὐδέτερος αὖ ἐν τῷ 
τοιούτῳ οὐδετέρου φίλος ἐστίν, ἂν μὴ ἀμφότεροι ἀλλή- 
λους φιλῶσιν; Ἔοικε γοῦν οὕτως ἔχειν. “Ἱλλοίως ἄρα 
γῦν ἡμῖν δοχεῖ ἢ πρότερον ἔδοξεν. τότε μὲν γάρ, εἶ ὃ 

5 δεξαίμην ΒΤ: δεξαίμην ἂν ἩϊγΞοηΡ 6 μᾶλλον ἢ αὐτὸν 41α- 
ρεῖον ΒΤ, ἄεῖανι: μᾶλλον δὲ ἢ αὐτὸν Ζαρεῖον Βυτζίπηδπη, ἢ ἄλλον ἢ ἢ 
αὐτὸν Δαρεῖον Μϑάν!ρ δάνείϑ. 1 405, μᾶλλον ἢ αὐτὸς Ζαρεῖος γενέ- 
σϑαι Ξεουπάππι ΑὐἰβΈ Ἐπὶ (Π 135) Ηοεπεῦεοκ ΗΠ 5ϑίηκ δηἰπιδᾶν. 
οὐ. 20 το σύ τε ΗρΙπαοτί: σὺ δὲ ΒΤ 1τ8ὃ μόνος μόνον Γ, Βομηάΐς 
Ργδϑῇ. εαϊῖ. Τατς. τηϊπου. Ψ1Π: μόνος ΒΤ τὸ δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ 21: δὲ 
ΒΤ: δαὶ 423 οἱ μὲν Ηεἰπάοτί (1802): οἰόμενοι ΒΤ 27 πότερος 
Ηϊγβοῆϊσ: ὁπότερος ΒΊ, ὁ πότερος ἨΘΙΤηΔηη 2428 μὴ ἀντιφιλῆται 
Η. ΜύμΠον ᾿εθεγβείζ. 271, 6: καὶ ἀντιφιλῆται ΒΤ 
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ἕτερος φιλοῖ, φίλω εἶναι ἄμφω" νῦν δέ, ἂν μὴ ἀμφότεροι 
φιλῶσιν, οὐδέτερος φίλος. Κινδυνεύει, ἔφη. Οὐχ ἄρα (. 3158) 
ἐστὶν φίλον τῷ φιλοῦντι οὐδὲν μὴ οὐχ ἀντιφιλοῦν. Οὐχ 
ἔοικεν. Οὐδ᾽ ἄρα φίλιπποί εἰσιν οὺς ἂν οἱ ἵὕσιποι μὴ 

5 ἀντιφιλῶσιν, οὐδὲ φιλόρτυγες, οὐδ᾽ αὐ φιλόκυνές 7 χαὶ 
φίλοινοι χαὶ φιλογυμνασταὶ καὶ φιλόσοφοι, ἂν μὴ ἡ σο- 
φία αὐτοὺς ἀγτιφιλῇ. ἢ φιλοῦσι ἰὸν ταῦτα ἕκαστοι, οὐ Ἐ 
μέντοι φίλα ὄντα, ἀλλὰ ψεύδεϑ᾽ ὃ ποιητής, ὃς ἔφη 

ὄλβιος, ᾧ παῖδές τ ὃ φίλοι χαὶ μώνυχες ἵπποι 
ΤΟ καὶ κύνες ἀγρευταὶ καὶ ξένος ἀλλοδαπός; 

Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ, ἢ δ᾽ ὅς. .1λ} ἀληϑῆ δοχεῖ λέγειν σοι; 
οί." Τὸ φιλούμενον ἄρα τῷ τ ρὸ νανν φίλον ἐστίν, ὡς 
ἔοικεν, ὦ Μενέξενξ, ἐάν τὸ, μὴ" φιλῇ ξάν τὲ καὶ μισῇ" 
οἷον καὶ τὰ νεωστὶ γεγονότα παιδία, τὰ μὲν οὐδέπω φι- 

15 λοῦντα, τὰ δὲ χαὶ μισοῦντα, ὅταν χολάζηται ὑπὸ τῆς μη- 218 
([ 1435) τρὸς ἢ ὑττὸ τοῦ ττατρός, ὅμως καὶ μισοῦντα ἐν ἐχείνῳ 

τῷ χρόνῳ πάντων μάλιστά ἔστι τοῖς γονεῦσι φίλτατα. 
Ἄμοιγε δοχεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν. Οὐκ ἄρα ὃ φιλῶν φίλος 
ἐκ τούτου τοῦ λόγου, ἀλλ᾿ ὃ φιλούμενος. Ἔοιχεν. Καὶ ὃ 

20 μισούμενος ἐχϑρὸς ἄρα, ἀλλ᾿ οὐχ ὃ μισῶν. Φαίνεται. 
Πολλοὶ ἄρα ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν φιλοῦνται, ὑπὸ δὲ τῶν φί- 
λων μισοῦνται, καὶ τοῖς μὲν ἐχϑροῖς φίλοι εἰσίν, τοῖς δὲ 
φίλοις ἐχϑροί, εἶ τὸ φιλούμενον φίλον ἐστὶν ἀλλὰ μὴ τὸ Β 
φιλοῦν. χαίτοι πολλὴ ἀλογία, ὦ φίλε ἑταῖρξ, μᾶλλον δέ, 

25 οἶμαι, καὶ ἀδύνατον, τῷ τε φίλῳ ἐχϑρὸν καὶ τῷ ἐχϑρῷ 
φίλον εἶναι. “ληϑῆ, ἔφη, ἔοιχας λέγειν, ὦ Σώχρατες. 
Οὐκοῦν εἰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον, τὸ φιλοῦν ἂν εἴη φίλον τοῦ 
φιλουμένου. Φαίνεται. Τὸ μισοῦν ἄρα πάλιν ἐχϑρὸν 
τοῦ μισουμένου. ᾿Τνάγκη. Οὐκοῦν ταὐτὰ ἡμῖν συμβήσε- 

30 ται ἀναγχαῖον εἶναι ὁμολογεῖν, ἅπερ ἐπὶ τῶν πρότερον, 
πολλάκις φίλον εἶναι μὴ φίλου, πολλάκις δὲ καὶ ἐχϑροῦ, ΓΟ 
ὅταν ἢ μὴ φιλοῦν τις φιλῇ ἢ καὶ μεσοῦν φιλῇ" πολλάκις 
δ᾽ ἐχϑρὸν εἶναι μὴ ἐχϑροῦ ἢ καὶ φίλου, ὅταν ἢ «μὴ ἢ μισοῦν 
τις μισῇ ἢ καὶ φιλοῦν μισῇ. Κινδυνεύει, ἔφη. Τί οὖν 

9 οὗ, ϑοίοῃ ἢγ. 23 Βεγρὶς ροξί. [γ1.4 11 40 

13 ἐάν τε μὴ 50Υ1ρ51: ἐάν τε ΒΤ | ἐάν τε καὶ Β: ἐάν τε Τ, 564 
καὶ Βυρτα νϑίβϑυσμῃη δαά, Τ 20 μισῶν ΔΡΟΡΥΆΡΠΒΑ: φιλῶν ΒΤ 
29 ταυτὰ Τ: ταῦτα ΒΒ 433 ἢ μὴ μισοῦν τις μισῇ Τυχοθη565: ἢ 
μισοῦν τις φιλῇ ΒΤ, ἢ μὴ μισοῦν τιβ (ΟΥΏΑΙ5 ΘΟ]οΡ. 67, μὴ μισοῦν 
τις μισῇ ΔΡΟΡΥΔΡΠΑ 



(ἢ 312) 

214 

14 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 214 

δὴ χρησώμεϑα, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ μήτε οἱ φιλοῦντες φίλοι 
ἔσονται μήτε οἱ φιλούμενοι μήτε οἱ φιλοῦντες τε χαὶ 
φιλούμενοι, ἀλλὰ χαὶ παρὰ ταῦτα ἄλλους τινὰς ἔτι φή- 
σομεν εἶναι φίλους ἀλλήλοις γιγνομένους; Οὐ μὰ τὸν 
Δία, «ἔφη, ὠ Σώχρατες, οὐ πάνυ εὐττορῶ ἔγωγε. ρα 
μή, ἦν δ᾽ ἐ ἐγώ, ὦ Μενέξενε, τὸ παράπαν οὐχ ὑρϑῶς ἐζη- 
τοῦμεν; Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη", ὦ Σώκρατες, ὃ Αύσις. 
χαὶ ἅμα εἰπὼν ἠρυϑρίασεν᾽ ἜΡ γάρ μοι ἄχοντ᾽ αὐτὸν 
ἐχφεύγειν τὸ λεχϑὲν διὰ τὸ σφόδρα “προσέχειν τὸν νοῦν 
τοῖς λεγομένοις" δῆλος δ᾽ ἦν χαὶ ὅτε ἠχροᾶτο οὕτως ἔχων. 

᾿Εγὼ οὖν βουλόμενος τόν τε Μενέξενον ἀνατεαῦσαι καὶ 
ἐχείνου ἡσϑεὶς τῇ φιλοσοφίᾳ, οὕτω μεταβαλὼν πρὸς τὸν 
“ύσιν ἐποιούμην τοὺς λόγους, χαὶ εἶπον Ὃ “ύσι, ἀληϑῆ 
μοι δοχεῖς λέγειν ὅτι εἰ ὀρθῶς ἡμεῖς ἐσχοττοῦμεν, οὐκ ἂν 
ποτε οὕτως ἐσπελανώμεϑα. ἀλλὰ ταύτῃ μὲν μηχέτι ἴωμεν" 
χαὶ γὰρ χαλεπή τίς μοι φαίνεται ὥσπερ ὁδὸς ἡ ἢ σχέψις" 
ἢ δὲ ἑ ἑτράπημεν, δοχεῖ μοι χρῆναι ἰέναι, σκοποῦντας χατὰ 
τοὺς ποιητάς" οὗτοι γὰρ ἡμῖν ὥσττερ πατέρες τῆς σοφίας 
εἰσὶν χαὶ ἡγεμόνες. λέγουσι δὲ δήπου οὐ φαύλως ἄπο- 
φαινόμενοι περὶ τῶν φίλων, οἱ τυγχάνουσιν ὄντες" ἀλλὰ 
τὸν ϑεὸν αὑτόν φασὶν ττοιεῖν φίλους αὑτούς, ἄγοντα παρ᾽ 
ἀλλήλους. λέγουσι δέ πως ταῦτα, ὡς ἐγῴμαι, ὡδί" 

αἰεί τοι τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὅμοῖον 
χαὶ ποιεῖ γνώριμον" ἢ οὐχ ἐντετύχηκας τούτοις τοῖς ἔπε- 
σιν; Ἔγωγ, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ τοῖς τῶν σοφωτάτων συγ- 
γράμμασιν ἐντετύχηχας ταῦτα ταὐτὰ λέγουσιν, ὅτι τὸ 
δμιοῖον τῷ ὁμοίῳ ἀνάγκη ἀεὶ φίλον εἶναι; εἰσὶν δέ που 
οὗτοι οἱ περὶ φύσεώς τε χαὶ τοῦ ὅλου διαλεγόμενοι. χαὶ 
γράφοντες. Αληϑῆ, ἔφη, λέγεις. 4ρ᾽ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
εὖ λέγουσιν; Ἴσως, ἔφη. Ἴσως, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ ἥμισυ αὖ- 
τοῦ, ἴσως δὲ χαὶ πᾶν, ἀλλ᾿ ἡμεῖς οὐ συνίεμεν. δοχεῖ γὰρ 
ἡμῖν ὅ γε πονηρὸς τῷ ττονηρῷ, ὅσῳ ἂν ἐγγυτέρω προσίῃ 

3 ἀλλὰ ΒΤ: ἄρα (οΥ̓Πατῖτ5. ΘΟ]. 67 4 γιγνομένους Τ, 56ά 
ου 6Χ ΘΙηθηά. 5 εὐπορῶ εχ ἀπορῶ Τ ἔφη ὦ Σώκρατες 
Ηεϊπάοτῇ: ὦ σώκρατες ΒΤ, ὦ σώκρατες ἔφη ΔΡοΡΥ. Ν᾿ διοΔΠιτη 1029, 
(Οὐ δτῖι5. ΘΟ]ορ. 67 15 ἡ» σϑεὶς Β 17 σκοποῦντας ΒΟΒΙΘΙοτ- 
ΤΩΔΟΊΘΥ: σκοποῦντα τὰ ΒΊ, σκοποῦντα ἨἩρφΙπαοτῇ 20 ὃὺ ΒΑ: ἢ 
ἀυδίταπίεν Ἠδίπάο 22 οἷδί ΤΙ ὠεδι Β, 584 εἐ ροβέ δ εχ επιθηά, 
(ὠδήν ΨΊΠ4ΟΡ. 5ὉΡΡ!. 7) 26 ταῦτα ταὐτὰ Ἠεδὶπαοτί: ταῦτα αὐτὰ 
ΒΤ 27 ἀνάγκη Β: ἀνάγκῃ Τ᾽ 81 ἡμεῖς οὐ συνίεμεν ΤΙ: ἡμεῖς [συ- 
νίεμεν 32 προσίῃ Τ: προσείη Β 
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915 ΚΎΣΙΣ,. τὉ 

χαὶ μᾶλλον δμιλῇ, τοσούτῳ ἐχϑίων γίγνεσϑαι. ἀδικεῖ γάρ" 
ἀδικοῦντας δὲ χαὶ ἀδικουμένους ἀδύνατόν που φίλους 

εἶναι. οὐχ οὕτως: Ναί, ἢ δ᾽ ὅς. Ταύτῃ μὲν ἂν τοίνυν 
τοῦ λεγομένου τὸ ἥμισυ οὐκ ἀληϑὲς εἴη, εἴττερ οἱ πονηροὶ 
ἀλλήλοις ὁμοῖοι. ᾿“1ληϑῆ λέγεις. ᾿1λλά μοι δοκοῦσιν λέ- 
γειν τοὺς ἀγαϑοὺς ὁμοίους εἶναι ἀλλήλοις. καὶ φίλους, 
τοὺς δὲ χαχούς, ὅπερ καὶ λέγεται περὶ αὐτῶν, μηδέποτε 
ὁμοίους μηδ᾽ αὑτοὺς αὑτοῖς εἶναι, ὰλλ ἐμσυλήκτους τε 

χαὶ ἀσταϑιμήτους" ὃ δὲ αὐτὸ αὑτῷ ἀνόμοιον εἴη καὶ διά- 
φόρον, σχολῇ γ ἄν τῳ ἄλλῳ ὁμοῖον ἢ φίλον γένοιτο" ἢ οὐ 
χαὶ σοὶ δοχεῖ οὕτως; Ἄμοιγ, ἔφη. Τοῦτο τοίνυν αἰγνέτ-- 
τονται, ὡς ἐμοὶ δοχοῦσιν, ω ἑταῖρε, οἱ τὸ ὁμοῖον τῷ 
ὁμοίῳ φίλον λέγοντες, ὡς ὃ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ μόνος 
μόνῳ φίλος, ὃ δὲ κακὸς οὔτε ἀγαθῷ οὔτε χαχῷ οὐδέττοτε 
εἰς ἀληϑῆ φιλίαν ἔρχεται. συνδοχεῖ σοι; Κατένευσεν. 
Ἔχομεν ἄρα ἤδη, τίνες εἰσὶν οἵ φίλοι" ὃ γὰρ λόγος ἡμῖν 
σημαίνει, ὅτε οἱ ἂν ὦσιν ἀγαϑοί. ": γε, ἔφῃ, δοχεῖ. 
Καὶ ἐμοί, ἦν δ᾽ ἐγώ" χαίτοι δυσχεραίνω τί γε ἐν αὐτῷ" 
φέρε οὖν, ώ πρὸς Διός, ἴδωμεν τέ χαὶ ὑποπτεύω. ὃ 
ὅμοῖος τῷ ὁμοίῳ καϑ' ὅσον ὅμοῖος φίλος, καὶ ἔστιν χρή- 
σιμος ὃ τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ; μᾶλλον δὲ ὧδε᾽ ὅδτιοῦν 
ὁμοῖον ὁτῳοῦν ὁμοίῳ τίνα ὠφελίαν [ἔχειν] ἢ τίνα βλάβην 
ἂν ποιῆσαι δύναιτο, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ αὑτῷ; ἢ τί ἂν πα- 
ϑεῖν, ὁ μὴ χαὶ ὑφ᾽ αὑτοῦ πάϑοι; τὰ δὴ τοιαῦτα πῶς ἂν 
ὑσὶ ἀλλήλων ἀγαπηϑείη, μηδεμίαν ἐπικουρίαν ἀλλήλοις 
ἔχοντα; ἔστιν ὅπως; Οὐχ ἔστιν. Ὃ δὲ μὴ ἀγαπῷτο, πῶς 
φίλον; Οὐδαμῶς. ᾿Αλλὰ δὴ ὃ μὲν ὁμοῖος τῷ ὁμοίῳ οὐ 
φίλος" ὃ δὲ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ χαϑ'᾽ ὅσον ἀγαϑός, οὐ 
χαϑ᾽ ὅσον ὁμοῖος, φίλος ἂν εἴη; Ἴσως. Τί δέ; οὐχ ὃ 
ἀγαϑός, καϑ' ὅσον ἀγαϑός, κατὰ τοσοῦτον ἱχανὸς ἂν εἴη 
αὑτῷ; Ναί. Ὁ δέ 72 ἱκανὸς οὐδενὸς δεόμενος χατὰ τὴν 
ἱκανότητα. Πῶς γὰρ οὔ; Ὁ δὲ μή του δεόμενος οὐδέ τι 
ἀγαπῴη ἂν. Οὐ γὰρ ἢν.) Ὁ. δὲ μὴ ἀγαπῶν οὐδ᾽ ἂν 
φιλοῖ. Οὐ δῆτα. Ὁ δὲ μὴ φιλῶν γε οὐ φίλος. Οὐ φαί- 

1 ἐχϑίων Β, 564 ὦ ΄ἴῃ ἴ85. 2 δὲ Β, 564 δχ Θδθη. 9 εἴη 1: 
ἂν εἴη Β 10 σχολή ΒΤ | γ᾽ ἄν ΒΕΚΙΚΟΥΙ: γε ΒΤ το τί ΒΤ: εἴ τι 
ἩοδηδθΘ οἷς ΗΙ5ΞΙΩΚ δηϊτηδαᾶν. οὐἱΐ. 21 20 ἔστιν Β, ἔστι Τ΄: εἰς τί 
ΘΟ] ΘΙ οὐτηθομοΓ 22 ἔχειν Β: ἔχει Τ, νϑύθυπι ἄθ]ονὶ (γαῖ δα αὐτῷ 
Βαρρ! δἴυτο) 23 αὑτῷ Ἴ, 5εα ὁ Βιρτα νθύϑιη 29 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ 
33 ὃ --- ἀγαπῶν ΘΗ] οἰ θιτηδομου: ὃ --- ἀγαπῴη ΒΤ 

ς 

21 
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γεται. Πῶς οὖν οἱ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς ἡμῖν φίλοι ἔσον- 
ται τὴν ἀρχήν, οὗ μήτε ἀπόντες ποϑεινοὶ ἀλλήλοις --- 
ἱχανοὶ γὰρ ἑαυτοῖς χαὶ χωρὶς ὄντες --- μήτε τταρόντες 
χρείαν αὑτῶν ἔχουσιν; τοὺς δὴ τοιούτους τίς μηχανὴ 

ς περὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαι ἀλλήλους; Οὐδεμία, ἔφη. Φίλοι 5 
δέ γε οὐχ ἂν εἶεν μὴ περὶ πολλοῦ ποιούμενοι ἑαυτούς. 
“ληϑῆ. 

ϑρει δή, ὦ “ύσι, πῇ παραχρουόμεϑα. ἀρά γε ὅλῳ 
τινὶ ἐξαπατώμεϑα; Πῶς δή; ἐ ἔφη. Ἤδη ποτέ του ἤχουσα 
λέγοντος, χαὶ ἄρτι ἀναμιμνήσκομαι, ὅτι τὸ μὲν ὁμοῖον το 
τῷ ὁμοίῳ χαὶ οἱ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς πολεμιώτατοι 
εἶεν" χαὶ δὴ χαὶ τὸν Ἡσίοδον ἐπήγετο μάρτυρα, λέγων 
ὡς ἄρα 
χαὶ κεραμεὺς χεραμεῖ χοτέει χαὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ 

Ὁ καὶ πτωχὸς πτωχῷ, 15 

καὶ τἄλλα δὴ πάντα οὕτως ἔφη ἀναγχαῖον εἶναι μάλιστα ͵ 
τὰ ὁμοιότατα πρὸς" ἄλληλα φϑόνου τε χαὶ φιλονιχίας ((τ48) 

([.313}) χαὶ ἔχϑρας ἐμπέμτλασϑαι, τὰ δ᾽ ἀνομοιότατα φιλίας. 
τὸν γὰρ πένητα τῷ πλουσίῳ ἀναγχάζεσϑαι φίλον εἶναι 
χαὶ τὸν ἀσϑενῆ τῷ ἰσχυρῷ τῆς ἐπιχουρίας ἕνεχα, καὶ τὸν 20 

Ἑ χάμγοντα τῷ ἰατρῷ" καὶ τιάντα δὴ τὸν μὴ εἰδότα ἀγαπᾶν 
τὸν εἰδότα χαὶ φιλεῖν. χαὶ δὴ χαὶ ἔτι ἑπεξήει τῷ λόγῳ 
μεγαλοτερετέστερον, λέγων ὡς ἄρα παντὸς δέοι τὸ δμοῖον 
τῷ ὁμοίῳ φίλον εἶναι, ἀλλ᾿ αὐτὸ τὸ ἐναντίον εἴη τούτου" 
τὸ γὰρ ἐναντιώτατον τῷ ἐναντιωτάτῳ εἶναι μάλιστα φί- 25 
λον. ἐπιϑυμεῖν γὰρ τοῦ τοιούτου ἕχαστον, ἀλλ᾽ οὗ τοῦ 
ὁμοίου" τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν ὑγροῦ, τὸ δὲ ψυχρὸν ϑερμοῦ, 
τὸ δὲ πιχρὸν γλυχέος, τὸ δὲ ὀξὺ ἀμβλέος, τὸ δὲ κενὸν 
πληρώσεως, χαὶ τὸ πλῆρες δὲ κενώσεως" χαὶ τἄλλα οὕτω 
χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. τροφὴν γὰρ εἶναι τὸ ἐναντίον τῷ 30 
ἐναντίῳ" τὸ γὰρ ὁμοῖον τοῦ ὁμοίου οὐδὲν ἂν ἀπολαῦσαι. 

210 χαὶ μέντοι, ὦ ἑταῖρε, χαὶ κομψὸς ἐδόχει εἶναι ταῦτα λΔέ- 
γων" εὺ γὰρ ἔλεγεν. ὑμῖν δέ, ἣν δ᾽ ἐγώ, πῶς δοκεῖ λέ- 

. » ᾿ ς 

τ4 Ἠεβῖοά. ἕργα καὶ ἡμέραι νϑ. 25 

2, οὗ Ἐ. οὐ 4 αὑτῶν Β: αὐτῶν Τ 6 ἑαυτούς Ἴ, 56α οὐ 
6Χ 6πλεηᾶ, 16 ἔφη Β: ἐφάνη Τ' 17 πρὸς ἄλληλα 6Χ ΕΠ]6η6. 
ΔΡΟΡΥ. (οἸβΙ ἰδ ησ πὴ τ55: ἄλληλα ΒΤ, 564 ἴῃ πῇαῦρ. νἹ 1 ποία Β, 
ἀλλήλοις ϑίερμαπιβ (ἀλληλα --- ἐμπιπλάναι ἀυθδ᾽ίαηΐοτ ΗδίπἀοΥῇ) 
22 φιλεῖν Τ: φιλεῖν καὶ φίλει κε α Β, φιλεῖν καὶ φιλεῖσϑαι Ὁ 26 ἐπει- 
ϑυμεῖν Τ: ἐπιϑυμεῖ Β 



ΙΟ 

τ 

20 

25 

30 

210 ΔΥΕΣΙΣΙ ΤΩ 
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γειν; Ἐὺ γε, ἐφὴ ὁ Μενέξενος, ὡς γε οὑτωσὶ ἀχοῦσαι. 
Φῶμεν ἄρα τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ μάλιστα φίλον εἶναι; 
Πάνυ γε. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ" οὐχ ἀλλόκοτον, ὠ Μενέξενε; 
καὶ ἡμῖν εὐϑὺς ἄσμεγοι ἐπιπηδήσονται οὗτοι οἱ πάσσο- 
φοι ἄνδρες, οἱ ἀντιλογικοί, καὶ ἐρήσονται εἰ οὐχ ἐναν- 
τιώτατον ἔχϑρα φιλίᾳ; οἷς τί ἀποχρινούμεϑα; ἢ οὐκ 
ἀνάγχη ὁμολογεῖν ὃ ὅτι ἀληϑῆ λέγουσιν; “Ἱνάγχη. “1ρ᾽ οὖν, 
φήσουσιν, τὸ ἐχϑρὸν τῷ φίλῳ φίλον ἢ τὸ φίλον τῷ 
ἐχϑρῷ; Οὐδέτερα, ἔφη. “Αλλὰ τὸ δίκαιον τῷ ἀδίκῳ, ἢ τὸ 
σῶφρον τῷ ἀκολάστῳ, ἢ τὸ ἀγαϑὸν τῷ καχῷ; Οὐκ ἂν 
μοι δοχεῖ οὕτως ἔχειν. ᾿Δλλὰ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἴπερ 
γε χατὰ τὴν ἐναντιότητά τί τῳ φίλον ἐστίν, ἀνάγκη καὶ 
ταῦτα φίλα εἶναι. ᾿νάγχη. Οὔτε ἄρα τὸ ὁμοῖον τῷ 
ὁμοίῳ οὔτε τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ φίλον. Οὐχ ἔοικεν. 

Ἔτι δὲ καὶ τόδε σχεψώμεϑα, μὴ ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς λαν-- 
ϑάνει τὸ φίλον ὡς ἀληϑῶς οὐδὲν τούτων ὄν, ἀλλὰ τὸ μήτε 
ἀγαϑὸν μήτε καχὸν φίλον οὕτω ποτὲ γιγνόμενον τοῦ ἄγα- 
ϑοῦ. Πῶς, Ἂ δ΄ ὃς, λέγεις; ““λλὰ μὰ “Ζέα, ἢν. δ᾽ ἐγώ, οὐχ 
οἶδα, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὑτὸς εἰλιγγιῶ ὑ ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ἃ ἄπο- 
ρίας, καὶ κινδυγεύει κατὰ τὴν ἀρχαίαν παροιμίαν τὸ χαλὸν 
φίλον εἶναι. ἔοιχε γοῦν μαλαχῷ τινι καὶ λείῳ καὶ λιπαρῷ᾽ 
διὸ χαὶ οὕτως ῥᾳδίως διολισϑαίνει καὶ διαδύεται ἡμᾶς, Ὁ 
ἅτε τοιοῦτον ὄν. λέγω γὰρ τἀγαϑὸν καλὸν εἶναι" σὺ δ᾽ 
οὐχ οἴει; Ἔγωγε. “έγω τοίνυν ἀπομαντευόμενος, τοῦ 
χαλοῦ τὲ κἀγαϑοῦ φίλον εἶναι τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε κα- 
κόν᾽ πρὸς ἃ δὲ λέγων μαντεύομαι, ἄχουσον. δοχεῖ μοι 
ὡσπερεὶ τρία ἅττα εἶναι γένη, τὸ μὲν ἀγαϑόν, τὸ δὲ χα- 
κόν, τὸ δ᾽ οὔτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε χαχόν" τέ δὲ σοί; Καὶ ἐμοί, 
ἔφη. Καὶ οὔτε τἀγαϑὸν τἀγαϑῷ οὔτε τὸ χκαχὸν τῷ χαχῷ 
οὔτε τἀγαϑὸν τῷ κακῷ φίλον εἶναι, ὥσπερ οὐδ᾽ ὃ ἔμ- 
σροσϑεν λόγος ἕξᾷ᾽ λείπεται δή, εἴπερ τῴ τί ἔστιν φίλον, 
τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε χαχὸν φίλον εἶναι ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ ἢ 
τοῦ τοιούτου οἷον αὐτό ἐστιν. οὐ γὰρ δήπου τῷ καχῷ 

3 οὐκ ἀλλόκοτον ΒαϊΐεΥ: οὐκ ἀλλοκότων ΒΊ, οὐκ ἀλλοκότως ἴ, 
ἔοικεν ἀλλοκότῳ ΜΝΊΠΟΙςΘΙ ΓΤ Δ ΠΠ 6 ἔχϑρα φιλία ΒΤ: ἔχϑρᾳ ἰδέα 
ΔΡΟΡΥΔΡΠΑ 9 ἢ τὸ ΤΌ: τὸ Β 12 τῷ φίλον ΕἸοϊηα5, ΟοΥπδτῖαβ 
ΕΟἸορ. 67: τῷ φίλῳ φίλον Β, τῷ φίλον φίλον Τ, τῷ φίλῳ φίλον ἰ 
15. ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς Τ: ἡμᾶς Β | λανϑάνει 1: ὙΥΝ ει ΘΧ ΘΙ]6Πηά6, 
22 οὕτως 5ΟΥΡ51: ἴσως ΒΤ 27 τρί’ (οῇεῖ τον. ἰθοῖ. 278 428 τί 
δὲ ΒΤ: τί δαὶ Ῥ 31 δή, εἴπερ Ηεϊπάοτῇ: δ᾽ εἴπεο ΒΤ 32 ἢ τοῦ 
Β: ἡοὐ τοῦ 433 δήπου 5οΥρ5ὶ: ἂν που ΒΤ 
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φίλον ἂν τι γένοιτο. ᾿1ληϑῆ. Οὐδὲ μὴν τὸ ὅδμοῖον τῷ 
ὁμοίῳ ἔφαμεν ἄρτι" ἢ γάρ; Ναί. Οὐχ ἄρα ἔσται τῷ 
μήτε ἀγαθῷ μήτε χαχῷ τὸ τοιοῦτον φίλον οἷον αὐτό. Οὐ 
φαίνεται. Τῷ ἀγαθῷ ἄρα τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε χαχὸν 

211 μόνῳ μόνον συμβαίνει γίγνεσϑαι φίλον. “νάγχη, ὡς 5 
ἔοιχεν. “40 οὖν χαὶ καλῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ παῖδες, ὑφη- 
γεῖται ἡμῖν τὸ νῦν λεγόμενον; εἰ γοῦν ϑέλοιμεν ἐννοῆσαι 
τὸ ὑγιαῖνον σῶμα, οὐδὲν ἰατριχῆς δεῖται οὐδὲ ὠφελίας" 
ἱκαγῶς γὰρ ἴχθιν ὥστε ὑγιαίνων οὐδεὶς ἰατρῷ φίλος διὰ 
τὴν ὑγέειαν. ᾿ γάρ; Οὐδείς. .41λ. ὃ κάμνων, οἶμαι, διὰ ΙΟ 
τὴν νόσον. γὼ γὰρ οὖ; Νόσος μὲν δὴ καχόν, ἰατριχὴ 

Β δὲ ὠφέλεμον χαὶ “ἀγαϑόν. Ναί. Σῶμα δέ γέ που κατὰ 
τὸ σῶμα εἶναι οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε κακόν. Οὕτως. ᾿1ναγ- 
χάζεται δέ γε σῶμα διὰ νόσον ἰατρικὴν ἀσπάζεσϑαι καὶ 
φιλεῖν. 4]οχεῖ μοι. Τὸ μήτε χαχὸν. ἄρα μήτε ἀγαϑὸν [5 
φίλον γίγνεται τοῦ ἀγαϑοῦ διὰ ὐοθδν παρουσίαν. Ἔοι- 
χεν. Ζ]ῆλον δέ γε ὅτι “πρὶν γενέσϑαι αὐτὸ καχὸν ὑπὸ τοῦ 
χαχοῦ οὗ ἔχει. οὐ γὰρ δή γε χαχὸν γεγονὸς ἔτι ἂν τοῦ 

Ὃ ἀγαϑοῦ ἐπιϑυμοῖ καὶ φίλον εἴη" ἀδύνατον γὰρ ἔφαμεν 
χαχὸν ἀγαϑῷ φίλ ον εἶναι. ᾿δύνατον γάρ. Σχέψασϑε δὴ 20 
ὃ λέγω. λέγω γὰρ ὅτι ἔνια μέν, οἷον ἂν ἢ τὸ παρόν, τοι- 
αὗτά ἔστι καὶ αὐτά, ἔνια δὲ οὔ. ὥσπερ εἰ ἐϑέλοι τις 
χρώματί τῳ ὁτιοῦν ἀλεῖψμαι, πάρεστίν που τῷ ἀλειφϑέντι 
τὸ ἐπαλειφϑέν. Πάνυ γε. .1ρ᾽ οὖν χαὶ ἔστιν τότε τοι- 
οὔτον τὴ γ χρόαν ᾿ τὸ ἀλειφϑέν, οἷον τὸ ἐπόν; Οὐ μανϑάνω, 25 

15) ἢ δ᾽ ὅς. .41λλ: ὧδε, ἣν δ᾽ ἐγώ. εἴ τίς σου ξανϑὰς οὔσας 
! τὰς τρίχας ψιμυϑέῳ ἀλ ξέψψειεν, πότερον τότε λευχαὶ εἶεν 

([.3140) ἢ φαίνοιντ᾽ ἄν; Φαίνοιντ᾽ ἄν, ἡ δ᾽ ὅς. Καὶ μὴν παρείη 
γ᾽ ἂν αὐταῖς λευχότης. Ναί. .41λ} ὅμως οὐδέν τε μᾶλ- 
λον ἂν εἶεν λευχαί πω, ἀλλὰ παρούσης λευχότητος οὔτε 30 
τι λευχαὶ οὔτε μέλαιναί εἰσιν. ᾿1ληϑῆ. .41λ}Ὲ ὅταν δή, 

5. γίγνεσθαι φίλον ΤΊ γίγνεσϑαι} ΒΒ 7 ϑέλοιμεν ΒΤ: ἐθέλοιμεν 
Αβὲέ τὃ ἔτι 5Ινίηἶα5. 005. τηΐβο. 11,2 Ρ. 276: ἐστι Β, ἐστιν ΤΙ ἂν 
Ηεϊπάοτί: ἀντὲ ΒΤ (δὴ κακόν γε γεγονὸς ἔτι ἂν τε, , Βζ τος ΡΓΑΘί. 
Ταῖς. μη. [Χ) τῷ ἀγαϑοῦ ΔρΡορτᾶρμα: ἀγαϑοῦ οὗ ΒΤ 20 κακὸν 

ἀγαϑῷ ΤΙ κακὸν ἘΡΕ ἘΞ Β, Ξβεά α βουῖρβὶς (πλᾶπα 55 νεζαβίδ) Ῥ, 
ἀγαϑῷ κακὸν νοΟ]Ἶ556 νἱἀδίυν 23 ὁτιοῦν ΔΡοΡτΑρΒα: ὁτιοῦν τε 
Β, στιοῦν τ Τ 24 πάνυ γε Δα. Β: οὔ. Τ᾽ 25 ἀλειφϑέν Ἡεϊη- 
ἀοτί: ἐπαλειφρϑὲν ΒΤ | ἐπόν (Ξἶνε ἐπεόν) Ηεϊηάοτέ: ἔτε ὅν ΒΤ 
27 τότε Ἡεϊηαογῇ: ποτε ΒΤ 4248 αἰΐεσο Ιοοὸ φαίνοιτᾶν Β 
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ὦ φίλε, τὸ γῆρας αὑταῖς ταὐτὸν τοῦτο χρῶμα ἐπαγάγῃ, 
τότε ἐγένοντο οἱἵόνττερ τὸ παρόν, λευχοῦ τταρουσίέᾳ λευχαί. 

2 τ 

Πῶς γὰρ οὔ; Τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ νῦν δή, δἰ ᾧ ἂν τι 
παρῇ, τοιοῦτον ἔσται τὸ ἔχον οἷον τὸ παρόν" ἢ ἐὰν μὲν 
χατά τινὰ τρόπον παρῇ, ἔσται, ξὰν δὲ μή, οὔ; Οὕτω 
μᾶλλον, ἔφη. Καὶ τὸ μήτε καχὸν ἄρα μήτε ἀγαϑὸν ἐνίοτε 
χαχοῦ παρόντος οὔτω χαχόν ἔστιν, ἔστιν δ᾽ ὅτε ἤδη τὸ 
τοιοῦτον γέγονεν. Πάνυ γε. Οὐχοῦν ὅταν μήπω καχὸν ῃ 
χαχοῦ παρόντος, αὕτη μὲν ἢ παρουσία ἀγαϑοῦ αὐτὸ 
ποιεῖ ἐπιϑυμεῖν᾽ ἣ δὲ χαχὸν ποιοῦσα ἀττοστερεῖ αὐτὸ 
τῆς τε ἐπιϑυμίας ἅμα καὶ τῆς φιλίας τἀγαϑοῦ. οὐ γὰρ 
ἔτε ἐστὶν οὔτε χαχὸν οὔτε ἀγαϑόν, ἀλλὰ καχόν" φίλον δὲ 
ἀγαθῷ χαχὸν οὐκ ἦν. Οὐ γὰρ οὖν. Διὰ ταῦτα δὴ φαῖς- 
μὲν ἂν χαὶ τοὺς ἤδη σοφοὺς μηχέτι φιλοσοφεῖν, εἴτε 
ϑεοὶ εἴτε ἄνϑρωποί εἰσιν οὗτοι" οὐδ᾽ αὐ ἐχξένους φιλο- 
σοφεῖν τοὺς οὕτως ἄγνοιαν ἔχοντας ὥστε χαχοὺς εἶναι" 
χκαχὸν γὰρ χαὶ ἀμαϑῆ οὐδένα φιλοσοφεῖν. λείσεονται δὴ 
οἱ ἔχοντες μὲν τὸ χαχὸν τοῦτο, τὴν ἄγνοιαν, μήττω δὲ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ὄντες ἀγνώμονες μηδὲ ἀμαϑεῖς, ἀλλ᾽ ἔτι ἡγούμενοι 
μὴ εἰδέναι ἃ μὴ ἴσασιν. διὸ δὴ καὶ φιλοσοφοῦσιν οἱ 
οὔτε ἀγαϑοὶ οὔτε χαχοί στω ὄντες" ὅσοι δὲ καχοί, οὐ φι- 
λοσοφοῦσιν, οὐδὲ οἱ ἀγαϑοί" οὔτε γὰρ τὸ ἐναντίον τοῦ 
ἐναντίου οὔτε τὸ ὁμοῖον. τοῦ ὁμοίου φίλον ἡμῖν ἐφάνη ἐν 
τοῖς ἔμτροσϑεν λόγοις. ἢ οὗ μέμνησϑε; Πάνυ γε, ἐφά- 
την. Νῦν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ ὦ “ύσι τὸ χαὶ Μενέξενε, 7τανγ- 
τὸς μᾶλλον ξξηυρήκαμεν ὃ ἔστιν τὸ φίλον χαὶ οὐ. φαμὲν 
γὰρ αὐτό, χαὶ χατὰ τὴν ψυχὴν καὶ χατὰ τὸ σῶμα καὶ 
πανταχοῦ, τὸ μήτε χαχὸν μήτε ἀγαϑὸν διὰ χαχοῦ πταρου- 
σίαν τοῦ ἀγαϑοῦ φίλον εἶναι. Παντάπασιν ἐφάτην τὲ 
χαὶ συνεχωρείτην οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν. 

Καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάνυ ἔχαιρον, ὥσπερ ϑηρευτής 
τις, ἔχων ἀγαπητῶς ὃ ἐϑηρευόμην. χαπειτ οὐκ οἵδ᾽ 
ὁπόϑεν μοι ἀτοπωτάτη τις ᾧποψία εἰσῆλϑεν, ὡς οὐκ 
ἀληϑὴ εἴη τὰ “ὡμολογημένα ἡμῖν" καὶ εὐϑὺς ἀχϑεσϑεὶς 

218 

εἶπον Βαβαί, ὦ “0ὑσι τε χαὶ Μενέξενε, χινδυνεύομεν ὄναρ (3:5 

1 τοῦτο Β: τοῦτο τὸ Τ' 2 ἐγένοντο [ογΐῖα5586 ἀθ]θηυτη 
13 ἀγαϑῷ κακὸν Ἡεϊηδογῇ; ἀγαϑὸν κακῷ Βῖ, ἀγαϑὼν κακῷ Τ 
16 ἀγνοιαν ΒΤ; ἀγνοίας ΨΑΙΟΚομαγῖι5 δα Επτὶρ. ῬΠΟΘηΪβ. 364 
24 πάνυ γε ἐφάτην. νῦν ἀρα Β: νῦν πάνυ γε ἐφάτην ἄρα Τὸ 27 αὐτὸ 
καὶ ΒΤ; αὐτὸ τὸ Ἰηϑααᾳθηῖ (ν. 28) τὸ ἀβ]θίο Ἡβιπάογί 
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πεττλουτηκέναι. Τί μάλιστα; ἔφη ὃ Μενέξενος. Φοβοῦ- 
μαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, μὴ ὥσπερ ἀνϑρώποις ἀλαζόσιν λόγοις 
τισὶν τοιούτοις ἐντετυχήχαμεν σεερὶ τοῦ φίλου. “Πῶς δή; 
ἔφη. Ὧδε, ἦν δ᾽ ἐγώ, σχοπῶμεν᾽ φίλος ἃ ὃς ἂν εἴη, πότε- 
ρόν ἐστίν τῳ φίλος ἢ οὔ; ἀνάγκη, ἔφη. Πότερον οὖν 
οὐδενὸς ἕνεχα καὶ δι᾿ οὐδέν, ἢ ἕνεχά του χαὶ διά τι; 
Ἕνεχά του χαὶ διά τι. Πότερον φίλου ὄντος ἐχείνου τοῦ 
πράγματος, οὗ ἕνεχα φίλος ὃ φίλος τῷ φίλῳ, ἢ οὔτε 
φίλου οὔτε ἐχϑροῦ; Οὐ πάνυ, ἔφη, ἕπομαι. βεόον τι 7, 
ἦν δ᾽ ἐγώ" ἀλλ ὧδε ἴσως ἀχολουϑήσεις, οἶμαι δὲ καὶ 
ἐγὼ μᾶλλον εἴσομαι ὅ τι λέγω. ὃ κάμνων, γυνδὴ ἢ ἔφαμεν, 
τοῦ ἰατροῦ φίλος" οὐχ οὕτως: Ναί. Οὐχοῦν διὰ νόσον 
ἕνεχα ὑγιείας τοῦ ἰατροῦ φίλος; ; Ναί. Ἢ δέ 75 γόσος χα- 
κόν; Πῶς δ᾽ οὔ; Τί δὲ ὑγίεια; ἣν δ᾽ ἐγώ: ἀγαϑὸν ἢ ἢ κα- 
χὸν ἢ οὐδέτερα; “21γαϑόν, ἔφη. Ἐλέγομεν δ᾽ ἄρα, ὡς 
ἔοιχεν, ὅτι τὸ σῶμα, οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε χαχόν, διὰ τὴν 
γόσον, τοῦτο δὲ διὰ τὸ χαχόν, τῆς ἰατρικῆς φίλον ἐστίν" 
ἀγαϑὸν δ᾽ ὴ ἰατρική" ἕγνεχα δὲ τῆς ὑγιείας τὴν φιλέαν ἡ 
ἰατρικὴ ἀνήρηται" ἣ δὲ ὑγέεια ἀγαϑόν. ῇ γάρ; Ναί. Φίλον 
δὲ ἢ οὐ φίλον ἢ ὑγίεια; Φίλον. Ἢ δὲ νόσος ἐχϑρόν. 
Πάνυ γε. Τὸ οὔτε χαχὸν οὔτε ἀγαϑὸν ἄρα διὰ τὸ χαχὸν 
χαὶ τὸ ἐχϑρὸν τοῦ ἀγαϑοῦ φίλ ον ἐστὶν ἕνεχα τοῦ ἀγαϑοῦ 
χαὶ φίλου. Φαίνεται. Ἔνεχα ἄρα τοῦ φίλου τὸ φίλον 
τοῦ φίλου" φίλ ον διὰ τὸ ἐχϑρόν. Ἔοιχεν. Εἶεν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ. ἐπειδὴ ἐγταῦϑα ἥκομεν, ὠ παῖδες, πρόσσχωμεν τὸν 
γοῦν μὴ ἐξαπατηϑῶμεν. ὅτι μὲν γὰρ φίλον τοῦ φίλου τὸ 
φέλον γέγονεν, ξῶ χαίρειν, καὶ τοῦ ὁμοίου γ᾽, ὅτι τὸ ὅμοῖον 
φίλον γίγνεται, ὃ ἔφαμεν ἀδύνατον εἶναι" ἀλλ ὅμως τόδε 
σχεψώμεϑα, μὴ ἡμᾶς ἐξαπατήσῃ τὸ νῦν λεγόμενον. ἥ 
ἰατρική, φαμέν, ἕνεχα τῆς ὑγιείας φίλον. Ναί. Οὐχοῦν 
χαὶ ἡ ὑγίεια φίλον; Πάνυ 72. Εἰ ἄρα φίλον, ἕνεχά του. 
Ναί. Φίλου γέ τινος δή, εἴπερ ἀχολουϑήσει τῇ πρόσϑεν 
ὁμολογίᾳ. Πάνυ γε. Οὐδοῦο" τὶ; Θά ἢ φίλον αὖ ἔσται 

- 3 τοιούτοις ΟἸϊτη ἨεΙΠαοΤΕ: τοιούτοις ψευδέσιν ΒῚ 4 εἴη ΒΤ: 
ἢ [ΑΙ Ραῦτη ἰ πότερον (Δπῖς ἐστι») ΔΡορυαρῃα: πότερος ΒΤ 
1 ἔφαμεν Ηεοἰπάοτί: φαμὲν ΒΤ 14 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ 16 κακὸν 
ΒΤ: κακὸν ὃν Ἠεϊηάοτῇ 17 δὲ ΒΤ: δὲ ἐστι ( οΥ̓ΠΑτῖτ5 Θο]ορ. 67 
(τοῦτο δὲ κακόν ΑΞ50) διὰ Β, 5εα εχ επηεηά. 18 ἡ ἐατρική ἨεΙΠαοτέ: 
ἰατρική ΒΤ 19 ἀνήρηται ΒΤ: ὅταν ἤρηται ξΈ 24 τοῦ φίλου γετ- 
ΒΙΟ ΘΙ Θ ΗΙΕἰ ὐτηδομετὶ βθαιίαβ Δα . Ἠδιτηδπη: οτη. ΒΤ 25 ποόσ- 
σχώμιεν Τ: πρόσχωμεν Β 27 γ᾽ ὅτι Μαάνὶρ Δᾶνοῦβ. 1 4ος: γε ἜΤ 
28 ἔφαμεν {: φαμὲν ΒΤ 32 δή ΝΙΠΑΟΌὈ. 500ΡρΡ].7: δεῖ ΒΤ Ἂ δή [εξ 
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(Ἢ τ44) 
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[4 , " ἊΝ: 2 ΕῚ 2 ἡ 2 Ἔ ον 
ἕνεχα φίλου; Ναί. Αρ᾽ οὖν οὐκ ἀνάγχη ἀπειπεῖν ἡμᾶς 
οὕτως ἰόντας, ἢ ἀφικέσϑαι ἐπέ τινα ἀρχήν, ἣ οὐκέτ᾽ 
ἐπανοίσει ἐπὶ ἄλλο φίλον, [ἀλλ᾽ ἥξει] ἐπὶ ἐχεῖνο ὃ ἐστιν 
«τὸ" πρῶτον φίλον, οὗ ἕνεχα χαὶ τὰ ἄλλα φαμὲν σάντα ΙΡ 

5 φίλα εἶναι; “Ἵνάγχη. Τοῦτο δή ἐστιν ὃ λέγω, μὴ ἡμᾶς ἐπ 315} 
τἄλλα πάντα ἃ εἴχομεν ἐκείνου ἕνεκα φίλα εἶναι, ὥσπερ 
εἴδωλα ὁ ἄττα ὄντα αὐτοῦ, ἐξαπατῷ, ἢ δ᾽ ἐκεῖνο τὸ «πρῶ- 
τον, ὁ ὡς ἀληϑῶς ἐστι φίλον. ἐννοήσωμεν γὰρ οὑτωσί" 
ὅταν τίς τί περὶ πολλοῦ ποιῆται, οἱόνττερ ἐνίοτε πατὴρ 

το ὑὸν ἀντὶ σπτάντων τῶν ἄλλων χρημάτων προτιμῷ, ὃ δὴ 
τοιοῦτος ἕνεκα τοῦ τὸν ὑὸν περὶ παντὸς ἡγεῖσϑαι ἀρα 
καὶ ἄλλο τι ἂν περὶ πολλοῦ ποιοῖτο; οἷον εἰ αἰσϑάνοιτο Ε 
αὐτὸν κώνειον πὲπωχότα, ἄρα περὶ σπολλοῦ ποιοῖτ᾽ ἂν 
οἶνον, εἴπτερ τοῦτο ἡγοῖτο τὸν δὸν σώσειν; Τί μήν; ἔφη. 

5 Οὐχοῦν καὶ τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ ὃ οἶνος ἐνείη; Πάνυ γε. 
“6 οὖν τότε οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖται, κύλικα κερα- 
μέαν ἢ τὸν ὑὸν τὸν αὑτοῦ, οὐδὲ τρεῖς κοτύλας οἴνου ἢ 
τὸν ὑόν; ἢ ὧδέ πως ἔχει" πᾶσα ῆ τοιαύτη σπουδὴ οὐχ 
ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ἐσπουδασμένη, ἐπὶ τοῖς ἕνεχά του πτα- 

20 ρασχευαζομένοις, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐκείνῳ, οὗ ἕνεχα τιάντα τὰ τοί-- 220 
αὔτα παρασχευάζεται. οὐχ ὅτι ΠΕ ΤΗΣ λέγομεν, ὡς περὶ 
πολλοῦ ποιούμεϑα χρυσίον καὶ ἀργύριον" ἀλλὰ μὴ οὐδέν 

-" «“ ’ὔ 2 Ν 3 ᾿ 9 9 2 ον ΛΟ Ὁ [ΟῚ 

τι μᾶλλον οὕτω τό γε ἀληϑὲς ἔχῃ" ἀλλ ἐχεῖνό ἔστιν ὃ 
Χ - φ 

περὶ παντὸς ποιούμεϑα, ὃ ἂν φανῇ ὅν, ὅτου ἕνεχα χαὶ 
25 χρυσίον χαὶ τιαντα τὰ π᾿αρασχευαζόμενα τταρασχευάζεται. 

(Ὸ [4 ᾽ὔ 9 - Ἵ - 

ἀρ᾽ οὕτως φήσομεν; Πάνυ γε. Οὐχοῦν χαὶ περὶ τοῦ φίλου 
, “ ᾽ὕ οΥ - 

ὃ αὑτὸς λόγος; ὅσα γάρ φαμεν φίλα εἶναι ἡμῖν ἕνεχα Β 
φίλου τινὸς ἑτέρου, δήματι φαινόμεϑα λέγοντες αὐτό" 

, Ὁ 56 Ἔξ: 5 τ » 

φίλον δὲ τῷ ὄντι κινδυνεύει ἐχεῖνο αὐτὸ εἶναι, εἰς ὃ στᾶ- 
30 σαι αὗται αἱ λεγόμεναι φιλίαι τελευτῶσιν. Κινδυνεύει 

[4 - -»" γ , οὕτως, ἔφη, ἔχειν. Οὐχοῦν τό γε τῷ ὄντι φίλον οὐ φίλου 
δ ο ὔ εἰ 2 ,ὔ 3} - - ,᾽ ᾽ν 9 ,ὔ 

τινὸς ἕνεχα φίλον ἑστίν; Αληϑῆ. Τοῦτο μὲν δὴ ἀπηλ- 

2 ἢ βουρϑβὶ: καὶ ΒΤ, πρὶν καὶ ΟἸπὰ ΘΈΑ ΠΡ υπα] ἢ ΔΡΟΡΎΑΡΠΑ: ἦΒΤ 
4, “» 

3 ἀλλο ΔΡορυ. ὕὐθίη. 31: ἄλλον ΒΤ ἀλλ᾽ ἥξει ἀε]ενὶ “4 τὸ πρῶτον 
Ηβφἰπάοτι: πρῶτον ΒῚ κυ ἡμᾶς τἄλλα Ὁ: μάλιστα ἄλλα (ἀλλὰ Ὁ)Β 
Ἴ ἢ ΒΊ ἢ ἢ Ὁ 8 ἐννοήσω μὲν Τ' 9 ὅταν τίς τι Βίθρμδμαβ: ὃ ἂν τις 
τί ΒΎΊ, Ἧ ἄν τις Πεϊηάοτί, ἐάν τίς τι ΒΕΚΙΚου 46 ἐνέοτε ἀυθιίαν!τε 
ἘΡΉΟ ΤΟ ΤῊ 13 κὐὐν σα Τ᾿ κώνιον Β τῷ ἀγγεῖον ΒΤ: ἀγγίον 
ςτὸ κεραμέαν Ἴ κεραμέα Β 17 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ᾽ 28 ἕτέρου 
ΗἩδυδΠη: ἑτέρῳ ΒΤ, | αὐτό ΒΤ: αὐτὰ ΕΧ ΕΠ] 6 Π4. ΔΡΟΡΥ. (οἰ 5!τηἰα- 
ΠῚ 155 (λέγοντες αὐ᾿ τὸ φίλον δὲ Ἡεοϊπάογί, λέγοντες" αὐτὸ τὸ φί- 
λον δὲ 5141ΠὈΔ010) 

ὁ δίωϊο σοὰς Γ72. ἅ. θ 
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λαχται, μὴ φίλου τινὸς ἕνεχα τὸ φίλον φίλον εἶναι" ἀλλ 
ἄρα τὸ ἀγαϑόν ἐστιν φίλον; Ἔμοιγε δοχεῖ. ᾿Ζρ᾽ οὖν διὰ 

ς τὸ χαχὸν τὸ ἀγαϑὸν φιλεῖται, χαὶ ἔχει ὧδε" εἰ τριῶν ὃν- 
των ὧν νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀγαϑοῦ χαὶ καχοῦ χαὶ μήτε ἄγα- 
ϑοῦ μήτε χαχοῦ, τὰ δύο λειφϑείη, τὸ δὲ χαχὸν ἐχττοδὼν 5 
ἀτιέλϑοι χαὶ μηδενὸς ἐ ἑφάπτοιτο μήτε σώματος μήτε ψυ- 
χῆς μήτε τῶν ἄλλων, ἅ δή φαμεν αὑτὰ καϑ' αὑτὰ οὔτε 
χαχὰ εἶναι οὔτε ἀγαϑά, ἀρα τότε οὐδὲν ἂν ἡμῖν χρήσιμον 
εἴη τὸ ἀγαϑόν, ἀλλ ἄχρηστον ἂν γεγονὸς εἴη; εἰ γὰρ μη- 
δὲν ἡμᾶς ἔτι βλάπτοι, οὐδὲν ἂν οὐδεμιᾶς ὠφελίας δεοί- τὸ 

Ὁ μεϑα, καὶ οὕτω δὴ ἂν τότε γένοιτο χατάδηλον, ὅτι διὰ 
τὸ χαχὸν τἀγαϑὸν ἡγαπῶμεν χαὶ ἐφιλοῦμεν, ὡς φάρμακον 
ὃν τοῦ χαχοῦ τὸ ἀγαϑόν, τὸ δὲ καχὸν γόσημα" γοσήματος 
δὲ μὴ ὄντος οὐδὲν δεῖ φαρμάχου. ἄρ᾽ οὕτω πέφυχέ τξ8 χαὶ ((.τ455) 
φιλεῖται τἀγαϑὸν διὰ τὸ χαχὸν ὑφ᾽ ἡμῶν, τῶν μεταξὺ τῷ 
ὄντων τοῦ χαχοῦ τε χαὶ τἀγαϑοῦ, αὐτὸ δ᾽ ἑαυτοῦ ἕγεχα 
οὐδεμίαν χρείαν ἔχει; Ἔοικεν, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτως ἔχειν. Τὸ 

Ἑ ἄρα φίλον ἡμῖν ἐχεῖνο, εἰς ὃ ἐτελεύτα στάντα τὰ ἄλλ, 
ἕνεχα ἑτέρου φίλου φίλα ἔφαμεν εἶναι, οὐδὲν δὴ τούτοις 
ἔοιχεν. ταῦτα μὲν γὰρ φίλου ἕνεχα φίλα χέχληται, τὸ δὲ 20. 
τῷ ὄντι φίλον σπτᾶν τοὐναντίον τούτου φαίνεται ττεφυχός" 
φίλον γὰρ ἡμῖν ἀνεφάνη ὃν ἐχϑροῦ ἕγεχα᾽ εἰ δὲ τὸ ἐχϑρὸν 
ἀπέλϑοι, οὐχέτι, ὡς ἔοιχ', ἔσϑ' ἡμῖν φίλον. Οὔ. μοι δο- 
χεῖ, ἔφη, ὥς γε νῦν ἌΡΑΟΣ Πότερον, ἵν δ᾽ ἐγώ, πρὸς 
Ζιός, ξὰν τὸ χαχὸν ἀπόληται, οὐδὲ σεξιγῆν ἔτι ἔσται οὐδὲ 25 

991 διψῆν οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων; ἢ πείνη μὲν ἔσται, 
ἑάνττερ, ἄνϑρωττοί τε χαὶ τάλλα ζῷα ἢ, οὐ μέντοι βλαβερά 
γε; καὶ δέψα δὴ καὶ αἱ ἄλλαι ἐπιϑυμίαι, ἀλλ᾽ οὐ καχαί, 
ἅτε τοῦ χαχοῦ ἀπολωλότος; ἢ γελοῖον τὸ ἐρώτημα, ὅ τί 
ποτ᾽ ἔσται τότε ἢ μὴ ἔσται; τίς γὰρ οἶδεν; ἀλλ᾽ οὖν τόδε 30 
γ᾽ ἴσμεν, ὅτι χαὶ γῦν ἔστιν πεινῶντα βλάπτεσϑαι, ἔστιν 
δὲ καὶ ὠφελεῖσϑαι. ἢ γάρ; Πάνυ γε. Οὐχοῦν χαὶ διψῶντα 
χαὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων πάντων ἐπιϑυμοῦντα ἔστιν 

Β ἐνέοτε μὲν ὠφελίμως ἐπιϑυμιεῖν, ἐνίοτε δὲ βλαβερῶς, 

5 λειρϑείη Ἠεϊηάοτί; λιφϑείη Β, ληφϑείη ΤΌ 16 δ᾽ ἑαυτοῦ 
ΒοΥρ581; δὲ ἑαυτοῦ Β, δὲ αὑτοῦ τ 18 τὰ ἄλλα ἃ (ογῃδγῖιδβ Θο]0 5. 
68 (τάλλ ἃ ΒεΕΚΚεΙ): τὰ ἄλλα ΒΤ 9 εἶναι (ογπαγῖαβ; εἶναι ἐκεῖνα 
ΒΤ! οὐδὲν δὴ ἩδΙηαοτῇ: οὐδὲν δὲ ΒΎΊ, οὐδὲν (ΟΥΠΑΙτ5 28 δίψα 
εχ δίέψαι ΤΊ δὴ καὶ Τ, 5εἀ δὴ σαᾷρτα νεῖϑ) Δ3ΚΞ1 γ᾽ ἴσμεν Β, 564 
ὁ ΕΧ διηθηᾶ, 

ἅν." 
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ἐνίοτε δὲ οὐϑάος. Σφόδρα 7. Οὐκοῦν ξὰν ἀττολλύηται 
τὰ χαχά, ἅ γε μὴ τυγχάνει ὄντα χαχά, τί προσήκει τοῖς 
χαχοῖς συναπόλλυσϑαι; Οὐδέν. Ἔσονται ἄρα αἱ μήτε 
ἀγαϑαὶ μήτε χαχαὶ ἐπιϑυμίαι καὶ ξὰν ἀπόληται τὰ καχά. 
Φαίνεται. Οἷόν τε οὖν ἐστιν ἐπιϑυμοῦντα χαὶ ἐρῶντα 
τούτου οὗ ἐπιϑυμεῖ χαὶ ἐρᾷ μὴ φιλεῖν; Οὐκ ὁ ἔμοιγε δοχεῖ. 
Ἔσται ἄρα χαὶ τῶν καχῶν ἀπολομένων, ὡς ἔοιχεν, φίλ᾽ 
ἄττα. Ναί. Οὐχ ἄν, εἴ γε τὸ χαχὸν αἴτιον ἣν τοῦ φίλον 
τι εἶναι, οὐχ ἂν ἣν τούτου ἀπολομένου φίλον ἕτερον 
ἑτέρῳ. αἰτίας γὰρ ἀπολομένης ἀδύνατόν που ἣν ἔτ᾽ ἐκεῖνο 
εἶναι, οὐ ἣν αὕτη ἡ αἰτία. Ὀρϑῶς λέγεις. Οὐχοῦν ὠμο- 
λόγηται ἡμῖν τὸ φίλον φιλεῖν τι καὶ διά τι χαὶ φήϑημεν 
τότε γε διὰ τὸ καχὸν τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε χαχὸν τὸ 

ς 

ἀγαϑὸν φιλεῖν; “ληϑῆ. Νῦν δέ γε, ὡς ἔοιχε, φαίνεται (.316}) 
ἄλλη τις αἰτία τοῦ φιλεῖν τε χαὶ φιλεῖσθαι. Ἔοιχεν. 
“4ρ᾽ οὖν τῷ ὄντι, ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν, ἧ ἐπιϑυμία τῆς 
φιλίας αἰτία, καὶ τὸ ἐπιϑυμοῦν φίλον ἐστὶν τούτῳ οὗ 
ἐπιϑυμεῖ χαὶ τότε ὅταν ἐπιϑυμῇ, ὃ δὲ τὸ πρότερον ἐλέ- 
γομεν φίλον εἶναι, ὕϑλος τις ἣν, ὥσπερ ποίημα Κρόνῳ 
συγχδέμενον:; Κινδυνεύει, ἔφη. “4λλὰ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
τό γε ἐπιϑυμοῦν, οὗ ἂν ἐνδεὲς ῇ, τούτου ἐπιθυμεῖ. ῇ 
γάρ; Ναί. Τὸ δ᾽ ἐνδεὲς ὁ ἄρα φίλον ἐχείνου οὗ ἂν ἐνδεὲς 

ἤ; Δοχεῖ μοι. -Ενδεὸς δὲ γίγνεται οὗ ἄν τι ἀφαιρῆται. 
Πῶς δ᾽ οὔ; Τοῦ οἰχείου δή, ὡς ἔοικεν, ὅ τε ἔρως χαὶ ἢ 
φιλία καὶ ἡ ἐπεϑυμία τυγχάνει οὖσα, ὡς φαίνεται, ω 
Μενέξενέ τὲ καὶ “ύσι. Συνεφάτην. Ὑμεῖς ἄρα εἰ φίλοι 

ἐστὸν ἀλλήλοις, φύσει πῃ οἰχεῖοί ἐσϑ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς. Κο- 
μιδῇ, ἐφάτην. Καὶ εἰ ἄρα τις ἕτερος ἑτέρου ἐπιϑυμεῖ, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ ὦ παῖδες, Ἰ ἢ ἐρᾷ, οὐκ ἂν ποτε ἐπεϑύμει οὐδὲ 
ἤρα οὐδὲ ἐφίλει, εἰ μὴ οἰκεῖός πῃ τῷ ἐρωμένῳ ἐτύγχανεν 
ὧν ἢ κατὰ τὴν ψυχὴν ἢ χατά τι τῆς ψυχῆς ἦϑος ἢ τρό- 

πους ἢ εἶδος. Πάνυ γδ, ἔφη ὃ Μενέξενος" ὃ δὲ 4ύσις 

ἐσίγησεν. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. τὸ μὲν δὴ φύσει οἰχεῖον 
ἀναγχαῖον ἡμῖν πέφανται φιλεῖν. Ἔοικεν, ἔφη. ““ναγχαῖον 

2 τυγχάνει ΔΡΟΡΎΑΡΠΔ: τυγχάνῃ ΒῚ 4 ἀπόληται ΔΡΟΡΥΔΡΒΑ: 
ἀπόλληται ΒΤ 6 τούτου ΒΊ: τοῦτο Θιδρμδηυβ 19 ποίημα 
Κρόνῳ Μεαάνὶρ δάνεζϑβ. 1 406: ποίημα μακρὸν ΒΤ, ποίημα μάτην 
Αϑί (συγκείμενος ἀπθιδηΐοῦ Ηεἰπάουῇ) 23 τι ΕἸ ΉΉΠΝ (νεὶ 
ἐνδεής συτὴ (ΟΥΠΔΙ]Ο): τις ΒΤ 25 Οὕτως φαίνεται --- “10σι; Ηειη- 
ἄογξ 426 λύσι Τ: λύσις Β 30 τῷ ἐρωμένῳ ΤΙ: τῶν ἐρωμένων Β 
321 ὧν Τ: ὃν Β΄ τρόπους ΒΤ: τρόπος Ὁ 

θ᾿ 

9) 
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ἄρα τῷ γνησίῳ ἐραστῇ χαὶ μὴ προσποιήτῳ φιλεῖσθαι 
ὑπὸ τῶν παιδιχῶν. ὃ μὲν οὖν “ύσις καὶ ὃ Μενέξενος 

μόγις πως ἐπενευσάτην, ὃ δὲ πτοϑάλης ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
παντοδαπὰ ἠφίει χρώματα. 

Καὶ ἐγὼ εἶπον, βουλ όμενος τὸν λόγον ἐπισχέψασϑαι, 
Ἡϊ μέν τι τὸ οἰχεῖον τοῦ ὁμοίου διαφέρει, λέγοιμεν ἂν 
τι, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ὦ “ὖὐσι τε καὶ Μενέξενε, περὶ φίλου, 
ὃ ἔστιν" εἰ δὲ ταὐτὸν τυγχάνει ὃν ὅὁμοῖόν τε χαὶ οἰχεῖον, 
οὐ ὁᾷάδιον ἀποβαλεῖν τὸν πρόσϑεν λόγον, ὡς οὐ τὸ ὁμοῖον 
τῷ ὁμοίῳ χατὰ τὴν ὁμοιότητα ἄχρηστον" τὸ δὲ ἄχρηστον 
φίλον ὁμολογεῖν πλημμελές. βούλεσϑ' οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ἐπειδὴ ὥσπερ μεϑύομεν ὑπὸ τοῦ λόγου, συγχωρήσωμεν 
χαὶ φῶμεν ἕτερόν τι εἶναι τὸ οἰχεῖον τοῦ ὁμοίου; Πάνυ 
γε. Πότερον οὖν χαὶ τἀγαϑὸν οἰχεῖον φήσομεν παντί, τὸ 
δὲ χαχὸν ἀλλότριον εἶναι; ἢ τὸ μὲν χαχὸν τῷ χαχῷ οἰχεῖον, 
τῷ δὲ ἀγαϑῷ τὸ ἄἀγαϑόν, τῷ δὲ μήτε ἀγαϑῷ μήτε χαχῷ 
τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε χαχόν; Οὕτως ἐφάτην δοχεῖν σφίσιν 
ἕχαστον ἑἕχάστῳ οἰχεῖον εἶναι. Πάλιν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
παῖδες, οὺς τὸ πρῶτον λόγους ἀπεβαλόμεϑα περὶ φιλίας, 
εἰς τούτους εἰσπεπτώχαμεν" ὃ γὰρ ἄδικος τῷ ἀδίκῳ χαὶ 
ὃ χαχὸς τῷ χαχῷ οὐδὲν ἧττον φίλος ἔσται ἢ ὃ ἀγαϑὸς 
τῷ ἀγαϑῷ. Ἔοικεν, ἔφη. Τί δέ; τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ 
οἰχεῖον ἂν ταὐτὸν φῶμεν εἶναι, ἄλλο τι ἢ ὃ ἀγαϑὸς τῷ 
ἀγαθῷ μόνον φίλος; Πάνυ 7. “Ἵλλὰ μὴν χαὶ τοῦτό 7ὲ 
φόμεϑα ἐξελέγξαι ἡμᾶς αὐτούς" ἢ οὐ μέμνησϑε; Μεμνή- 
μεϑα. Τί οὖν ἂν ἔτι χρησαίμεϑα τῷ λόγῳ; Τὶ δῆλον ὅτι 
οὐδέν; δέομαι οὖν, ὥσπερ οἱ σοφοὶ ἐν τοῖς διχαστηρίοις, 
τὰ εἰρημένα ἅπαντα ἀναπεμπάσασϑαι. εἰ γὰρ μήτε οἱ 
φιλούμενοι μήτε οἱ φιλοῦντες μήτε οἱ ὁμοῖοι μήτε οἵ 
ἀνόμοιοι μήτε οἱ ἀγαϑοὶ μήτε οἱ οἰχεῖοι μήτε τὰ ἄλλα 
ὅσα διεληλύϑαμεν --- οὐ γὰρ ἔγωγε ἔτι μέμνημαι ὑττὸ τοῦ 
σπλήϑους --- ἀλλ᾽ εἰ μηδὲν τούτων φίλον ἐστίν, ἐγὼ μὲν 
οὐχέτι ἔχω τί λέγω. 

Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν ἐν νῷ εἶχον ἄλλον ἤδη τινὰ τῶν πρε- 

το τὸ δὲ --- τι πλημμελές ῬΠοῖῖιβ 5. ν. πλημμελεῖν 

6 ὁμοίου Β, 5684 οἱ 6χ εῃπ6πᾶ. η τί ὡς Τ: πως Β 9 ἀπο- 
βαλεῖν Τ: ἀπολιπεῖν Β 12 μεϑύομιεν ἴῃ τηᾶῖσ, Τὶ μυϑεύομεν ΒΤ 
14 φήσομιεν 5οΥρδὶ; ϑήσομεν ΒῚ 22 δὲ ΒΤ: δαὶ Β 423 εἶναι Τ': 
εἶναι Ἶ1Β 27 οὐδὲν ΒΤ: οὐδέν; Οὐδέν. Αϑὲ 28 ἀναπεμπάσασϑαι 

ΒΤ: ἀναπειπάσασϑε Ὁ 32 φίλον Β: φίλων Τ 
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σβυτέρων χινεῖν᾽ χᾷτα, ὥσπερ δαίμονές τινες, σροσελ- 
ϑόντες οἱ ΄παιδαγωγοί, ὃ τε τοῦ Μενεξέγου καὶ ὃ τοῦ 
“ύσιδος, ἔχοντες αὐτῶν τοὺς ἀδελφούς, παρεκάλουν χαὶ 
ἐχέλευον αὐτοὺς οἴχαδ᾽ ἀπιέναι" ἤδη γὰρ ἣν ὀψέ" τὸ μὲν 

5 οὖν πρῶτον χαὶ ἡμεῖς καὶ οἱ περιεστῶτες αὑτοὺς ἀπη- 
λαύνομεν" ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν ἐφρόντιζον ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὑπο- 
βαρβαρίξοντες ἡγανάχτουν τε χαὶ οὐδὲν ἧττον ἐκάλουν, 

({.τ45 Ὁ) χαὶ ἐδόχουν ἡμῖν ὑττοττεττωχότες ἐν τοῖς “Ῥρμαίοις ἄποροι 

εἶναι προσφέρεσϑαι, ἡττηϑέντες οὖν αὐτῶν διελύσαμεν 
1ο τὴν συνουσίαν. ὅμως δ᾽ ἔγωγε ἤδη ἀπιόντων αὐτῶν, Νῦν 

μέν, ἢν δ᾽ ἐγώ, ὦ “0ὕὑσι τε καὶ Μενέξενξ, καταγέλαστοι 

γεγόναμεν ἐγώ τξ, γέρων ἀνήρ, καὶ ὑμεῖς. ἐροῦσι γὰρ οἵδε 
ἀπιόντες ὡς οἰόμεϑα ἡμεῖς ἀλλήλων φίλοι εἶναι --- καὶ 
ἐμὲ γὰρ ἐν ὑμῖν τίϑημι --- οὕπω δὲ ὃ τι ἔστιν ὃ φίλος 

15 οἷοί τε ἐγενόμεϑα ἐξευρεῖν. 

1 κᾶτα Β, κᾷτα Τ: εἶτα ἴῃ τηλῖρ. Τ᾽ 8 καὶ Ἡεϊηαοτί: ἀλλ ΒΤ 
| ὑποπεπωκότες Ὀ: ὑποπεπτωκότες ΒΤ, 5684 ἴῃ τηδῖρ. ν]}] ποία Β 



ΡΡΕΈΝΘΌΤ ἊΣ 

1) Ιῃ Βος ἀϊδ]ορὸ βειρεῦ δϑί υἱὸς ἰη ΒΤ, 2) εἰ βεῃρευ νῦν δὴ, 
πὶ σοπίγασιαπι δαἀποίδίαπη) ἔπαθε, 95) Ασοσαπίαβ, βρισίταβ, ϑῖσηα 6]15605 
δία οὕἴάβεο 5. Ομηβϑα γαΥῸ ἰδηΐατῃ Θῃοΐδν]; ἸΠΡτΙΠ. 15 τσ α]α5, Ρ΄δε- 
ΡοβΙ ἴση 65 σαύθηΐ δοσαηΐι. 4) ϑουρίσγαση ΞΟ] τη Π 61 ὅτ᾽ ἂν να] ὃ ὅτ᾽ ἂν να] 
ὅτ᾽ ἀν, 4.86 εἰΐδτη ἴῃ ὁπόταν, ἐπειδὰν 5ἸτΉ 1115 ναΥθ15 ταρϑυϊζασ, δστισοῦν 
νε] ὁστισοῦν, μὴδὲ, ὑκε Ἐρ Αβα οὐκοῦν ΠΟΙ στ βοαπάδτη ραΐανί. 

χαρμίδης ἢ ἢ περὶ σωφροσύνης Β, πει-]Ξ Τ᾽ τό τἄλλα Τὸ τ ἣν Β 18 οὕτω 
ραστικὸς δα. αἱ νϊἀοίυγ Ῥ, "Ἃ 
Νον. (ογηγη. Ρ. 113; ταρ ὐδης 
περὶ σωφροσύνης 1, οἴ. ΡΙ]αίο- 
οοὗδθχ Β. 2. Ῥεύβοπδα πΠ6686 ἴἢ 
Β πραὰβ ἴῃ Τὶ ἀἰδηρππηζατ. 

1, 1 ποτιδαίας ΒΤ (εὲ 12) 4 κατ᾽ ἀν- 
τικρὺ ΒΤ 8 χαιρεφῶν Β το ἣ Β 
ΤΙ ἐγεγόνει ΒΤ τό ἣνΒ 22 Ὅτι Τ 

2, τι ἔστι Τ' Ι ἣν Β (εἴ τῷ εἴ 32) 
17 εἴσει ΘΧ εἴσι Β 28 σμικρότατος 
ΒΤ: μικρότατος Ὁ 

8, 2 ἣν Β (εἴ το εἴ 22) καὶ καὲ ἀγα- 
ϑός ΒΤ [| ἐστιν Β, σομηρθηάϊατη 
Τ 8 ἔστιν Β, ΘΟΠρΡΘΠ ΠαΤη ἐν 
18 πρώην Τ 27 καϑημένων 6Χ 
καϑημένον Β 33 ἐνέβλεψεν Β, 
ἐνέβλεψε Τ' 3 

4, τὸ πῶς ΒΤ τι ἢ Β ἐστιν Β, 
ΠΟΙ ΡΟ Πα ατη Τὸ τό ἣν Β (εἴ 18 
εἱ 21) ἢ Β 19 τε Β, τέ Ὁ [σου 
ΒΤ |[ ἐστιν Β 

ΤῊ ἐπιχειροῦσι Τ τοὺ ΒΤ, πΣ 2 
γουσί Τ τό ἐστιν Β, ΠοΟΙΠΡΘΠαϊαηι 
Τ 20 ϑρᾷξ Β 30 παντὶ τῷ Β: 
παντί τῳ Ὁ 

6,1 τισιν ΒΤ 15 καὶ σοὶ Ὁ: καί σοι 
Β 20 ἕρμαιον ΒΞ γε φῆ 81 (6 
26) 26 ἣν Β (δῖ 29) 30 πᾶσι Τ' 

{{85:: ἀϑήνησιῳ ΒΊ 3 πατρώια Β, πα- 
τρῷατΤ᾽ 9 τῇ πειρῷ Β, τῇ ἠπείρῳ Τ 
τοτεναΒ ΠῚ τῇ 7 περ Β, τῇ ἠπείρῳ 

ἢ 8,37 Β 8 ὅτε ΒΤῚ ἦν Β 

ΒΤ 21 ἀλλὰβ 25 φῇς ΒΤ [78 
18 πά- 

ρεστε Τὶ ἴο τὸ ΒΤ: 21: τὸ: ΒΤΊ ὅτι 
ΒΤΊ ἔστιν Τ᾽ 22 ἢ ΒΤ 24 ὅτι ΒΤ' 
25 εἴτέ Β[ἦν Β (εἰ 33) 26 φὴς ᾧ: 
φῇς ΒΤ τίς ΒΥ δρ. 

9,3 ἐστιν Β' 4 δμοια ΒΤΙὴ Β (εἰ 5) 
9 ἀλλ εσϑαι Β, ἀλλεσϑαι Τ 1 ἐστιν 
ΒΤ τσὴ» Β [238 3 νὸς τ ῈῚ 
σκεσϑαι Ὁ 22 μεμνῇσϑαι Β[η ηΒ 
24 ἐστιν Β, σοτηρεπαϊπτη Τ᾽ 27 ἐστε 
Β, σοπΊρο πα ττη Τ' “2σδλεο Τ 

10,2 ἔστε Τ᾽ 3 ἣν Β (εἴ 21 οἱ 29) 
7 τίς Β 13 τυγχάνουσι Τ' τ8 τέ Β 
23 ὁποῖον 

11, 3 ἣν Β (εἴ 20 εἴ 22 εἴ 25) 6 ἔγωγε 
Β 1 ἀνεμνήσθην ΒΊ του ἴ: τοῦ Τ 
178! ἄλλου τοῦ Τ, ἀλλού του 1 
ιοΐ Β 22 ἦ Β]ἢ Β 24 τι Τὶ 27 ἢ 
ΒΤ 28 ἀναγινώσκῃ Τ 30ηὴ ΒΤ 

12,1 ἢ ΒΤ καὶ ἐστιν Β, σοτηρεηάίατη 
6 ἔστιν Β, ςΟπΊρθη [απ Τ 

8 δή ποῦ Β] δστὲν Β, σοπηρϑπάϊιη 
Τ οἷν Β (εἷ 17) 12 τἄλλα Β 
τ5 ἢ Β (εἴ 26) τό οὐκ ΒῚ 2ιὴ 
Β 24 ὅτε Τὸ 25 ποτὲ ΒΤ ἐστιν 
Ἑ: οοτηρεπάϊατῃ Ἔ 

19, Κ εἰ σὺ Τ; εἴ συ {{ὅτὸ ΒΤ 14 τοι- 
νῦν Β, 564 50ρΓἃ οεἐ γ85. 1 ἣν Β| 
ἢ Ἰό τί Β 17 Τ 18 τε Β 
Ι9ν Β 21 οὐδὸν φησὶ Β 22 Β 



ἈΑΡΡΕΝΌΙΧ, 

14, 6 φάναι Ὁ: φᾶναι ΒΒ τὸ ἣν Β 
20 τὰ ἀγαϑά ΤΊ] Β 21 ἣν Β (εξ 27) 
23 οὐ φημι Ὁ: οὐ φημὶ Β 33τενὰ ΒΒ, 
τινα 

18,4 ἣν Β τι ἢ ΒΤ 8 ἔοικε Β τι εἰ Β 
14 φάναι Ὁ: φᾶναι Β΄. ἡ πότε Β 
» τοῦτό φημι Ὀ: τοῦτο φημὶ ΒΤ 
4 διαφέροντι ἢ ΤΙ 25 ἀὐ δὴν 1 
κε: αλλό ΒΥ 428 ἔστι ΤΊ|γράμματα 
φησὶν Β, γράμματα φησὶ Τ᾽ 29 δο- 
κοῦσι 

16,1 συμιβουλὴν Τ|Ίσαὐτὸν Τ᾽ καὶ ἐστιν 
Β, σοιῃηρεπάϊπῃ Τὶ 7 ὀρϑώτερον 

Β τι ἣν Β (εἴ 17) 14 αἰεὶ Τ' τό ἡ 
ΒΝ ΡΒ γε ΒΤ τ8᾽ τίς, Β 
τὸ εὐ) 5.) ἡ ΒΤ 22 ἐστὲ» Β, 
οοΙΏΡ μα ϊαπα ΠῚ 5, 5. ΒΤ 

11, 4 ἐστιν Β, ΠΟΙΠΡ ΘΠ Τὴ Ἴ͵7 τι 
Β ϑ8 τινός ἐστιν Τ τὸ λογιστικῇ 
ἔστιν Β, λογιστικῇ ἔστιν Τ' 15 ἐστιν 
ΒΈΤΙ δ εσε, 17 τινός ἐστιν Τ' 
22 εἰσιν Β 26 ἐστε ΒΤ 27 ἣν Β 
28 μάλιστά σεΒΤ 29τιΤ 31 ἔγωγε 
φημὶ Τὸ 33 ΒΤ 

18, 2 ἣ Β (εἰ 9) 3 ἦν Β (εἰ 8 εἰ 1 
δὲ 20 εἱ 28) 10 ἐστιν Β, σοηρθη- 
αἴστὰ ΤΊ τὸ τίς ΒΤ ΞΥ Σου πὸ 
24 ὠφέλια Β, ὠφελια Ὅ, ὠφελία ΡὈ 
27.}Ὲ. ἘΠ 28 ᾿λλο ΒῚ 29 τίς Β 

19, 1 ἴδε Τ᾽ 3 ἐγῶμαι Β (εἰ 17), ἐγῷ-]. 
μαι Ἴ (εἴ 17) 4 τίς Β 5 ἔστι Τ' 
12 185 5 τ οὐ Τ 21 οὐκ ΒΤ 
32 ὥστέ ΒΤΊτενος ἘΠ 35 αεῖξον 
φαμὲν ΒΤ | ὥστέ τινος Β 
ΟΡ: τί ΒΒ] ο΄, 2, ἐστὶν Β, 

φοπιρβηαΐττη ΠΡ τδλ ΒΗ (εἰ 
11) 1. ἔστιν Β, ἐστὶ Τ᾽ κ ἡ Β 
6 ἐστιν Β, σοΙηΡΘπαϊατα Τ' 7 ἡμί- 
σεος Τ (δὲ 9):. ἡμίσεως Β (εἴ 9) 
οπλεῖον ΒΤ τῇ ὅτι περ ΒΤ τάτινος 
ΒΒ τὸν ΒΤ. 24 ἡ ἢ ΒΤ 25 καίειν 
ἘΡ  Β γτ.ὰρ Β. ἀρ 1 
32 ἐστὶν Β, ςοιῃροπάϊατη ἐν 

ΒΕ σε ΒΤ τ εἴτε ΒῚ 12 0 ΒΤ 
[ἐστι α Β, σοτηρεηάϊμιμη Τὸ 14 κα- 
ταντικρὺ Ἐπ Ολ Κ "τικρὺ 15 ξυμ- 
πάσχουσι Τ 24 οἷον Β 25 ἀτὲ Β 
τίς ΒΤ 27 Β 29 οἵονπερ ΒΊ, 
᾿έστεν Β, σοτηραηάμπιῃ Τ|τώ ΒΥ 
(εἰ 91) 32 ἢν Β 33 γεχυώδη ον, ΘΙ. 
36 αἰεὶ Τ ] ὅμοιος ΒΤ 

22,1 ἐστιν Β, ςοτιρεπάϊαμι Τ 3 ᾧδε 584, 4 τις Τ 
Ἐ]ὲν Β] ἄρα ΤΙπλεῖόν ΒΤ 4ὴ8Β 
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6 ἐστιν ΒΤῚ 18 ἡ ΒΤ (εἰ 26) 26 ὃ 
φησὶν Β 27 τοσοῦτο ΒΤ 

28, 2 ἀρ ΤΊ ᾧδεΒ κτῆξ8Τ 9 πει- 
ραν (5156 δοοθηΐα) Τὸ 1ὸ ἐστιν 
ΒΤ ἀλλό ΒΤ τι6 πότ᾽ Β [ ἐστίν 
ΒΊ, ἐστιν Ὁ 27 ἐστιν Β, ἐστὶ Τ' 

94,1 ἣν Β (εἴ 20 εἴ 23 εἱ ΣῊΝ 2 ὦφε- 
λα ΤΡ: ὠφέλια Β 4 ἥδει ὁ ΒΤ 
5 ταῦτο ΤΣ 6 τε 12 ἀλλό ΒΤ 
Ι πράττειν Β, 564 5ΌΡΓΑ εἰ ΤΆ5. 
τό ἄλλό ΒῚ πὸ ἀρ 24 δ “Ἑ 
2 ἅττά Β΄ ἄττα Ἧ Ι ἐστιν Β 

- 20, 53 ἣν Β (εἰ 14 εἴ 18 εἴ 26) 14 ἧ 
Β (Εἴ 25} τὴ 1 

20, τ ἀλλό ΒΤ (δι 22 2 οὔτε ΒΤ 
2 ἐξαπατῷ ἂν Τ: ἐξαπατᾶν Β Ὁ 
6 τί ΒΙ ὑγιέσι ΤΟ 8 σώζεσϑαι Β 
22 ἡ Β 24 ἣν Β (εἴ 27) "ὸ τοῦ Β 

ΕΣ ἘΠΕ ΒΒ ΤΡῚΣ ἢ Β| ἀλλόν τινα ΒΤ 
4ἢ»8Β (Θ[ 15) Ιᾶὰρα Τὸ μέλλουσι ΠῚ 

ιο ἢ Β 12 ἢ ΒΤ 1:3 ἧ Β[ἡ Β, ἢ ΤῈ 
24 ἀποθνήσκειν Τ 28 ἐστιν ΒΤ 
29 ἘΣ ΣΕ ἐστὶ Τὸ 31 ἐστιν 
Β, ςοῃῃροηάϊτῃ Τὸ 

28,1 αλλό ΒΙὴ Β δὴν Β|τᾶλλα ΒΤ 
8 ἡ ΒΤ ο ἐστὶν Β, σοτηροῃάϊατῃ Τ 
2 ΒΠ τοΤΟ ΣΈ ΥΣΩΣΣ ΒΙΡῚ ὦ 
τίς Τ' 

29,2 ἐγῶμαιΒ, ἐγῷμαι Τ 6 ξυμπλ.Β 
Ξ64 δ 6Χχ δηθηα. 9 ἣν ΒΙ 12 - 
ΒΤ 17 τί Β[ εἴπερ Β 21 ὅσῳπερ 
Ἐπ 26 ὥσπερ ΒῈ .23 ἣΒ 25 τὸ 
ἐστὲ ΤΊ] ὅτι Τ Ι πότ᾽ Β 26 ἐστιν 
Β; ΘΟΙΏΡΕΠαϊυπη Ἴ φὴ 8} 
30 ἐμοίγ᾽ Τ' 

80, ἡ ἦν Β (εἴ 6 εἰ 12)]} τ 1 ττὖ Β 

λάχης ἢ περὶ ἀνδρίας (ἐ 6χ Θῃη6η4.) 
Β, μαιευτικός [ογία556 Δαά. Ῥ, οἵ. 
Νον. ( ΟΠ]. 113; λάχης ἢ περὶ 
ἀνδρίας, μαιευτικός Τ, οἵ. ῬΙαίο- 
οοάδχ 2. Ῥείβομδβ ΠΘα86 ἴῃ Β, 
6646 ἴῃ Τ' ἀἰδιϊηριυπηΐαῦ 

81, τι ἔστιν Β, οσοπιρεπάμππηῃ Τ' 
19 καϑόσον Β 

92, 2 εἴπέρ τισι» ΒΤ τῷ οὐδ᾽ ἕτερος 
ἴῃ 253, οἴὔσὲ Ὁ 28: χατὶ Ὁ 

89, 6 ἕτοιμος ΒΤ 13 τἄλλα ΒΤ 
18 αἰδὶ Τ᾽ 25 αὐτῶ Β 28 τἄλλα 
ΒΗ τ γινώσκομεν» Ἵ;, ΘΟΕ 

8 ἔστι ΒΒ 17 συνανε- 
χώρει Β: ξυνανεχώρει Ὁ 20 ἐστιν 



δ8 

Β: ἐστε Τ 21 ἐπαινεῖ Β: ἐπαινῇ 
Τ, ἐπαινῆ Ὁ 29 διασώζητε ΒΤ 

90. Φίφατε ΒΊ ζ.η:8. γ μέντος Β 
9 πρότερόν τοτὲ Β 21 ἀϑ,λη- 
ταὶ ἐσμὲν Β 

860, 7 καὶ τῷ Β 18 ἐστι Θ΄ το ἔστιν 
Β, σοτηρεπάϊπμη Τ᾽ 23 εἴ τι ΒΤ 
27 ἐλελήϑει ΒῚ 31 ὥσπέρ Β 

81,14 τἄλλα ΒΤ 18 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ 
ΤΊ 26 σκεύεσι Τ 27 ἀπολύσαι Τ' 

98, 2 οὐκἔτε ΒΤ | οἷοι Τ᾽ 53 ολκάδος 
(58:0) Β 4 ἀν τι ΒΤ κὶ τοιαῦτατ' 
Ι ἅττά Τ | ἐστιν Β, σοηρθηαϊ 1 
25 ποτέρωΒ 5307}1 

ἈἌΡΡΕΝΘΙΧ. 

τινὲς Τ᾽ 23 ἀνδοίαν Β, 564 ἐ εχ 
ετηθηά. (εἴ 27) [ κέκτηνται ΒΤ 
27 πρῶτόν τεῦ 28 ἘῈΊ᾽ 209 τέ 
Β 30 ᾧδε Β 31 πότ᾽ ἐστιν Β 

49. τὴ ΒΤ 8 τἄλλα Β τὸ ἀνδρίαν 
Β, 5ε4 ἐξχ Ἑεπηθδηάᾶ, 13 ἀνδοία Β, 
564 ἐ εχ βιηεπηά., ἀνδρεία (51ς) Τ' 
14 τίς Β τῷ ἀνδρίας Β, 564 ἑ 6Χ 
Επ]θηα. 17 αὐτοῖς Β 18 ἐγῶμαε 
Β, ἐγῷμαι Τ΄ ] ἀνδοία Β, 564 ἑ εχ 
Θπγ6Πά. (εἴ 32 εἴ 36) 20 ἡγεῖ Β: 
«ἡγῇ αἱ νϊἀδίυγ νο]αϊ Ὁ [ ἀνδρίαν 
Β, 564 ἐ 6Χ εἰηβῃηα. (εἴ 31ὴ 28 τὲ Β 

0, 2 ἢ Β (εἴ τ6 εἰ 24) 23 ἄρα Β 
89,1 Β[κείνῳ ΒΤ κα ἀρ Τ' τ2 ἔστιν [1,1 κινδυνεύουσί Β 7 ἀνδρία Β, 
Βεεσεε ἘΠ πττ 2 5 ΒΤ 1 μὸν 
ἐστιν Τ τ4 αλλόν τινα Τ᾽ 21 ἄρα 
Β΄| προμηϑιαν Β, προμήϑειαν Ὁ 
20 0 ΒΤ. 11 φῦ ΒΒ 15) πότ Β 
σα 2,5. Ἔν ἜΣ. 
40..7 τις Β: τὶς Ὁ θη τΆὯτοτει ; 

τότέ ἱ[που 1, 564 οἵη ΤΑ5.: ποῦ Τ 
τ πτιει νςτο ρα ΤῊ, 35 ΕΑΓ 

41, τ μὲν φαμὲν ΒΤ ο αὐτῶν Ὁ: 
αὑτῶν Β| οὐ φησὶ Β' τ4 υἱέσι Β 
21 εὕρηκεν ΒΤ 24 εὑρηκέναι ΒΤ 

42, τ οὐ φησὶν Β 2 διακρίναι Τ' 
4 εἴπετον Τ: εἴπατον ταορηβ ἰ 
γ ἡ Β 8 ἑκατέρω ΒΤ τ3εὑρέται Β 
2Οτε Τ᾽ 2τὴ Βοὺ φατέ ΒΤ 26 γὰρ 
καὶ Τ: γὰρ ὦ ΒῚ 27 δηλον ὅτι Β, 
δηλονότι Τ' 

48,2 παραλλήλων Τ, σοΥτ. ἐ τ4αλλού 
Β 24 ὑπομιμνήσκεσθαι Ἴ 27 δ.85 

44, 23 τἀναντία Β 27 εὗρον ΒΤ 
29 τ᾿ ἀνδοὶ Β 

45,9 πείραν Τ᾽ τι ὅτι ΒΤ 14 ἕτοιμα 
ΒΤ 20 ἔρεσϑαι Τ᾽ 27 ἤ τινας Τ 
232 πέρε ἰ: περὶ Τ᾽ 33 πρὸς ἔτει Βὶ 
Ι οἷοι Τ' 

40, 1: παραγένεσϑαι ΒΤ] δηλονότι Τ' 
4 ᾧδε Β 6 πρὸς ἔτι Β] τ᾽ ἐσμεν Τ: 
τέ ἐσμὲν ΒῚ 8 ὃ τί ΤΊ πότ᾽ ΒΙ 
ἐστιν Β, ςοτηρεηάϊστη Τὶ τὸ ὅτε Τ 
Ι ἐστὲν Τ᾿ ἐστὴν ΒΤ τ19 ἀρ᾽ Β, 
ἀρ Τ, ἀρ᾽ Ὁ] ὅτε Τ᾽ 20 ἐστεν Β, 
ἐστὶν Τ᾽ 21 ὅτε Τ᾽ 25 ὅτι Β, δτὶί 
ΤΊ] ἐστιν ΒΤ 

41,3 ἡ Β 4 ἀνδοίαν Τ, 5εα ἐ εχ 
ΘΙ η4. 7 ἀνδρία ΒΤ, 5ε4 ὦ δΧ 
ΘΙΏ6Πά6. (εἴ 5168 τ0)] ἐστίν Β: ἐστι» 
Ὁ, σοπηρεηάϊαμη Τ᾽ 9 καϑόσον Β 
12 οὐ ΒΤ 22 φημι ΒΤ 26 ὥσπέρΒ 

48, 2 φασὶν ΒῚ 18 ποῦ Β, που ΤΙ| 

ν 

5644 ὦ εχ δπιθπα. (δ 25 δὲ. 25}. 
ἀνδρεια (515) Τ τὸ ἀνδρίαν Β, 
564 ὦ οχ δηδηά. 17 ἀνδρίας Β, 
564 ὦ εχ επλ6Πᾶ. (εἴ 33) | ἐγῶμαι 
Β, ἐγῷμαι Τ᾽ 25 τῇ Β 29 προ- 
ἀφίστασθαι ΒΤ 31 φιλονεικία ΒΤ 
[εἴληφε Β 32 εἶμι Β' 34 ἐστιν Β, 
ἐστὸν Τ᾽ 35 ἐστίν Β, ςοηροη- 
ἄϊατῃ Τ' 

Ὁ2, ἡ ἐστι Β τὸ ἀνδοίαν Β, 564 ἑἔ εχ 
ετηδηά. (εἴ 13 εἴ 28) 13 ἐγώ σου 
ΒΤ τό ἀκήκοα Τὸ 20 δηλονότι Τ' 
29 ἀνδοία Β, 564 ἐ 6Χ επηεπά. 
24 τινος Β 

ὅ8, τ εἰπέτω ΤΙ: εἰπάτω ὁ ἃ πρὸς 
τί ΒῈ | ἐστιν Β | ἀνδρίας Β, Ξε ἐ 
ΕΧοιηθη4. 17 ἡ Β (εἴ 18) 25 ἔοικε 
Ἴ 26.:τὲΒ 27 γὲε Ὁ - 25 δε 
σοΙηροηάϊυ Τὸ 327 Β),7Τ 

4,2 φῆς ΒΤ ς τεϑνάναι Τ, τεϑνα- 
ναι 13 τεϑνάναι Τ, τεϑνᾶναι 
21 εἴτέε ΒΤ 22 ἥττα Β 25 1τὲὶὲ8 
24 κρίναι Τ΄ 32 αὑτοῖς Β 34 δέ 
τι 

Ὀῦ, τι ἀνδοίαν Β, 564 ὦ εχ επιεπά. 
(εἴ 25 οἱ 29 δἱ 30) τΖης ΓΕ [Εἰ 
33) ϑαρῥαλέων Τ᾽ 20 ὃς Β | ἀν- 
δρεια (5]Ϊ ΟΠ) Τὸ 24 μηδ᾽ ἑνὸς Β 25 τὲ 

Β. 29 φάναι ΤΌ, φᾶναι Βὲ 34η Β 
60,2 μωρόν Τ[ἡ Β καὶ ἀνδρίας Β, 

564 ἐ εχ εηδηά. | προμηϑείας Β, 
564 εἰ εχ επηδηά. 7 ἀπρομηϑείας 
Β, 564 εἰ δχ Ἔδπηεηά. τό εἰσέρ ΤΊ 
ἐστε ΒΤ 3:1 ἀνδοίαν Β, 564 ἐ εχ 
ΘΙ 6η6. 

Τ᾽... ἀνδρίαν Β, 564 ὦ εχ 6πλεηα, 
9 ἀρ Τ᾽ τὸ ἀνδρίᾳ Β, 564 ἑ εχ 
ει θη, ἀλλάττα Τ᾽ τῷ αλλ ἅττα 
Τ τό φράσομεν Τὶ 20. ἡ ΒΤ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ, 

24 κακὰ φαμὲν ΒΤ 28 ἀνδρίαν Β, 
564 ὦ εχ δι θη. 35 ἔστιν Β 

ὕ8, 4 τίς ΒΤ τό ξυμιφῆς ΒΤ 20 ἀν- 
δοία Β., 5868 ὦ δχ οδϑδπηᾶ. (6.29) 
21 φῇς ΒΤ 30 ἐστίν Β, σοΙρ6η- 
ἄϊασῃ Τ᾽ περὶ ΒΤ 

89. 2 ἀνδοῖας. Β. 564 ἐ δχ δ θηᾶ. 
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Τ 17 ἀγαϑὸς Τ΄ ἐστιν Β, σοτηῃ- 
ΡΌΡΘΗΙΠΙ Τ]|ού ΒΤ 2οὴ Β 21 ἢ) 
ΒΒ (ΕἘ32) 26 ἐστὶν Β, ἐπ ΙΑ 
ἄϊατῃ Τ' 

00, 2 ἤιεσαν ΒΤ το εἴστήκει ΒΤ 
12 αὶ ̓ ἀγαϑός ἸΕΣ Το Σ κατ᾿ ἀντικρὺ ἮΝ 

21 ἱσεποϑαλὴς Β 27 ἣν Β (εὲ τὰ 
3 ἀνδρίαν Β, 56 ἐδχ διηθηα. ἐ (εἰ|67, 1 γὰρ ἐστόν» Τ 8 που Τ[ ἣν Β 
283) ἢ ἀρ ία Β, 564 ὦ ΘΧ διῃηθπά. 
(8) 18 δρία ἃ ἂν Β, 564 ὦ ΕΧ 
Θη6η6., ἀνδρείἂν 45 Ὁ 0): αὕτως 
Τ το τί ΒΤ 22 ἔοικε Β 28 εὑρή- 

καμεν ΒΤ 31 ἐπ Ἴ 

θύ, 2 ἀνδρίας ΒΘ Ρα ΠΕ ΘΙΏΘΊΝΙ: 
ἊΝ οστ΄ 24. μνῃσϑῶ Β 25 σου 
ἽἘτ ΟΣ ἘΠ επον ἽΝ τ20 φῇς: ΣΡ ἸΣ Ἴ τὰ 
Β| βέλτιστος ΒῚ 3:τῷ ΒΤ 

61, τ τῶδε Τ' 5 συμβουλεύειν ΒΤῚ 
δ γὰρ φημὶ Ἶ | φημὶ Ἐ. φημῦ Ὁ 
8 αὐτοῖς Β το αὑτοὺς Β 14 αἰδῶ 
Ἐ} ἘΕῸ ΘΕΈ ΘΉ 15, ΘΧ ΘΙ ΠΕ ΠΕ... ἘΧ 
αἰδῶ ἴδοϊξ αἰδὼ Τ᾽ τῷ τις τί ΒΤ 
Ι αὐτῶν Β 20 ἔωϑεν Β 

λύσις ἢ περὶ φιλίας Β, μαιευτικός 
ααα. οἰ ν]άείαν Ῥ, οὔ.Νον. (οπηπη. 
ΠῚ Δ ἢ πϑοὶ φιλίας ἘἙ, εἴ 
ΡΙαϊοσοάδχ 3. Ῥεύβομδβ ΠΘ486 
τι θ᾽. πδαιθ ἢ αἰβεησιαηζαῦ 

602,1 ΠΥ, αἰ ΒΤ, 564 ἐ εχ δηιεηά. 
Β 2 ΠΣ ολεῖ Ἔ 5 ἀϑοόοις ΒΤ 
6 ἱπποϑαλῆς Β 7 πορεύει Β, 568 
ει 6Χ δηθηά., πορεύει 1, 564 50- 
ῬΓδ νΘΥΒ. ΠῚ ΠΡ τ ὐπμεθς ΒΊ, 568 
ἔ 6Χχ δηθπά. Β] ἣν Β 11 κατ᾽ α»- 
τικρὺ ΒΊ, καταντικρὺ Ὁ [ περίβο- 
08 12 ἧ Β (ε[17) τ6 μετα- 
δίδοιμεν ΒΒ | ἣν Β (εἰ 18) 

θ8, 8 μοι Τ' Ι πως Β, 56εὰ ΒΌΡΓΑ ὦ 
γὰβ. ΤΠ Β 14 γ οὺν Β, γοῦν 1 
15 εὐμάρεια Τ τό ἐστιν Β, σοτη- 
ΡΘμαϊυη ἘΠ᾽ τϑ' τὸ ΒΒ} ἐστιν Β. 
ΠΟΙ ΡΟ Παϊυη Τὸ 20 ἐστιν Β: ἐστι 
Ἰον 2.ἡ» Β (εἴ 28. ΘΕ 20) 2: τ Ὁ 
24 τί ΒΒ 29 ἐστιν ΡΝ 

51... δὲ τί ΒΤ τ ἣν Β 152. αὐξὲ 
20 περὶ Τ 24 πρώην 1) ποιήματι 
τινὶ ΒΊ διει Β, διήει Τ᾽ 25 προ] γο- 
νὸς Β 28 ἐστιν Β 32 ἐμαυτὸν ΒΤῚ 
33 ἣν Β 

Θῦ, 3 καὶ ἀγαϑῶν ΒΤ 
9 μεγαλαυχότεροι 1: μεγαλαυχώτε- 
ΠΝ ΠΡ ὙὙἹ δηλονότι Τ 14 σαὐτὸν 

8 ἢ ΒΤΊ]Τῦ, 3 ἢ Β καὶ ὅμοιοι ΒΤ 

ζει 20 6ἔ 31) 10. Ἔ “τὸ δηλονότι 
ΒΤ 17 ἄρά Β, ἄρα Τ᾽, ἀρα ̓  21 ᾧδε 
Β 25 ἐστιν τίν Β 27 πρὸς ἔτι Β 
29 ἐπιτρέπουσὶ Ἰυο ΒῚ 95 7. Β 
35 ἐῶσι Τ' 

08,2 ἡ ΒΤ 3 ἐπιτρέπουσιν Ὀ: ἐπε- 
τοέπουσι Β 5 ἦν Ἔ (εἰ 16) το ἄρα 
ΒΤ 13 ἀλλού ΤΊτοῦ Β ιτ8διαΒ 
20 αἰεί Τ᾽ 21 ὥστέ Β 28 ἐγῶμαι 
Β, ἐγῴμιαι ΤΡ 29 ἐπιτρέπουσι Ὁ 
31 ἐγῶμαι 18}. ἐγῴῷμαι ς 32 7Ξ Β. 

609, τ ἐγῶμαι Β, ἐγῷμαι Τ᾽ ᾳφ ἡ ΒΤ 
ζεὶ 15 εἴ 21) 6 κωλύουσι Β7 ἦν Β 
(δ τι εἴ 18) 27 ἄρα ΒΤ 2978 

Ἰύπα ἀφ᾽ ΒΤ 2 τᾶλλα ΒΤ 4ὴην Β 
ττ ὀὐτε ΒΤ τΆ καϑότι ΒΤ τῇ ἀρ᾽ 
ΒΤ 1τ8 τῷ Β καὶ τίς ΒΊ;, καί τις Ὀ 

19 ἄρα Β 20 καϑόσον ΒΤ 23 ἔσει 
Β᾽ 27 δέῃ ΒΤ] ἄρα Β 30 ἕππο- 
ϑαλὴ Β δὲ 

Τ1.6 λάϑοα Β' τοί» Β (Θ τό οἱ 
20 Εἴ 21 οἵ 25 6ἵ 31) 12 αὐϑὶς Τ 
18 ἡ ΒῚΣ 16] βούλομαι Τ᾽ Ζιοῦ Τ 
φΖΟαύτούς ΒΒ 27 ἑστιάσϑονΒ, ἑστία- 
σϑον Τὸ 30 οἴεσϑαι Τ, 584 σιρζα 
αὐ ταθ, 21} 530 πραρρξεεῖ 

12. , ἢ Β 7, φιλεταῖρός Τ, φιλέται- 
δύ {|17}5 Ὁ τ΄'., ἐρεσυ σε ΠῚ ΤῊ τὴς 
τινὰ Τ 15 7) ἰδ. 10 ἢ ΒΗ: {7 ἣν 

Β (εἴ 26) 18 ἄρα 15... εἴπ 1 
1 χϑῦ 1 πστεν Ἔ, ἐστιν Ὦ, ςοΙη- 
Ραπαΐυτη ΩΣ ἐνιότε Β φαὴ ΒΤ 
29 ἢ Β ἢ (ἢ Ὁ) οὐδ. Β 30. ἐστίν» 
Β: οπηροπαϊυτῃ ἘΠ γ θὺ» Ὁ 

{9,3 ἐστιν Β τὸ ἀγρευταί. ΒΤ τὴ Β 
12 ἐστίν Β, ΠοΙηρΘηα πὶ 7 17 ἐστι 
ΕΒ: ΠοΙΩρΘῃἸυτη ἘΠ 2» οὐσὶ 

14,1 ἣν Β (εξ 6 δὲ 29 εἴ 30) 4 οὗ 
μα γοῦκ Τὸ τῷ μηκέτι Β 16 τις 
ΒΤ 21 αὐτὸν φασὶν Β;, αὐτὸν 
φασὶ ΓΤ 22 ἐγῶμαι ΒΡ, ἐγῷμαι ἤν 
24 η ΒΤ 27 ὅμοιον ΒΤ | αἰεὶ Τ' 
50. 0 Ὁ 32 ἐγγυτέρῳ Β 

ΙΟ ὅμοιον 

11 οὕτω ΘΠ (6 12) [ ἡ οὐ ΒΤ 
ιδ8ην Β ΒΤ 6 τίνξς εἰσιν Β 

Ἂ 
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20 ὅμοιος ΒΊ (εῖ ΤΩΟΧ) | καϑόσον 
ΘΒ: καϑῦσον (ἈΝ ἔστι Ἔκ 34 ὧδε Β 
22 ὅμοιον ΒΤ 23} 27 ὅμοιος 
ΒΤ (εἴ 29) 28 καϑόσον ΒΤ (εΐ 29 
αἵ 30) 

τθ,τὸ ἀναμεμνήσκομαι ΤΊδμοιον ΒΤ 
τὸ τδλλα ἘΤ' 17 φιλονεικίας ΒΤ 
18 ἐμπίπλασϑαι Β΄ 23 ὅμοιον ἘΠ 
(εἰ 31) 29 τἄλλα Β 33 ἣν Β 

τὰ πίη» (οἰ πτ68 5.8} 4 ἄσμενοι 
ἘΠῚ πάνσοφοι ΒΈΓ δα. ΔΤ 
7 Ὁ Τὸ 8 φήσουσιν Β: φήσουσι 
ΤΡ Β τ εἴπερ ΒΥ 12 Ζ{1Τ| 
ἐστίν Β »ΟΟΠΠρΘ Πα Τ ΕΣ ὅμοιον 
ΒΤ τηκακόν. ΒΙποτε Β ι8 ἢ Β 
19 ἐλιγγιῶ ΒΤ 21 ἢ ̓οὺν Β 22 δῶ: 
δύεται Β 25 καὶ ἀγαϑοῦ ἘΕ 
27 ὡσπερεί Β, ὥσπερει ΤΊ ἅττα Ἔ 
28 οὔτε Β 21 τῷ ΒΤ 33 ἐστιν Β, 
ΠΟΙ ΡΕΠαϊατη ΠΝ; Γ 

18,1 ὅμοιον ΒΤ 6 ἀρ Τ᾽] ἣν Β 
γοῦν Β 12 γεΒῚ 18 γεγονός 
Τ 22 τί Β 23 τῳ Β, 566 5ρτα 
ΨΘΥΒΌΠῚ τ85. [ πάρεστιν ΒΊ, πά- 
φεστι Ὁ 24 ἔασιν ΒΤ ἘΣ 26 ἢ 
Β[ᾧδε Β|ὴν ΒΙ τις Τ᾽ 27 ον 
ΒΤΊ εἶεν ἢ Β[η Β 30 οὐτέ ΒΤ 

19,1 γήραι Τὸ 4 ἢ Β τι τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ Β ΤΌ οὔ ΒΤ τς ἀνϑρώποι 
εἰσὶν Τ᾽ 23 ὅμοιον ΒΤ 24ηὴ ΒΤ 
| μέμνῃσϑε Β 25 ἣν Β 26 ἐξευ- 
ρήκαμεν ΒΤΊ ΒΤ ἐστιν Β, ἐστι Τ 8ὅ, τι ἦν Β 
33 τί ΒΒ 35 βαβαῖ Β 

80, 2 ἣν Β (εἴ 4, 4 ᾧδε Β κὶ ἔστίν 

ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

Β, ἔστί Ὁ | ἢ Β (εἰ 6 εἰ 8) 
Β | ἀλλα Ἐ ἀλλὰ μὰ Ι ᾧδε Β 14 ἣν 

ΒΙ7Β τς 7 17 ἐστίν Β, σοτη- 
Ρεμάϊυτη Τ᾽ τ δὲ ΒΤ 207 Β 
22 φίλόν ΤΊ ἐστιν Β, οοἰπρεπ αν 
ἯΠ 3: ἣν Β 27 ὅμοιον ΒΤ 

το ἦν 

81,3 ἐστε Τ᾽' 4 φαμὲν Β., φαμεν Ὁ 
: ἐστιν Β, ςοτηροπαϊατη Τ γ ἅττα 
Τ᾽ ὃ ἐστι Β, ςοπηρεπάϊστη Τ' 
9 ἐνίότε Β ΤΙ ἄρα ΒΤ τ2 ἀλλό 
ΒΤ ἀτιαρασν 1ό ἄρ᾽ Β, ἀρτ 
18 ἡ Β[ δε Β 23 ἐστιν Β, σοτη- 
Ρβηάϊαπι ΤῸ 26 ἀρ Τὸ 27 γὰρ 
φαμὲν ὍΗ: 

82, 2 ἀρα ΒΤ [ἐστι Τ [ἀο᾿ ΒΤ 3 ᾧδε 
Β 5 ἐκποδῶν ΒΤ γ δὴ φαμὲν ΒΤ 
8 ἀραΒ, ἄρα Τὶ τ ἀρ ΒΤ 17 ἣΒ 
24 ἦν Β 27 τἄλλα ΒΤ 29 η ΒΤ 
31 γε ΤΊ ἐστιν ΒΊ, ἐστι Ὁ 33 ἐστιν 
Τ 34 ἐνιότε Β (ει) 

89,8 ἄτταῦτ οτὶ Β το ἔτι Β 16 ἀρ᾽ 
ἣν 19 ὑϑλός Β 2οἦν Β 22 ἄρα 
Β 27 πῇ Β [οἰκεῖοι ΒΤ [ἔσϑ' ΒΤ 
| αὐτοῖς Β, αὐυτοῖϊξ. Δ᾽ 28 αἷς ἂς 
29 ἢν Β (εἰ 33) 

84, 5 πῶς ΒΤ ἑπιποϑαλῆς Β 8 ἐστε» 
Β,. ̓οομηρεπάϊαμη Τ᾽ [δ το ΒΤ 
9 ὅμοιον ΒΕ πε (εἴ 18) 

15. Β 23 λλόβτ 25 αὐτούς Β 
[ἡ ΒΤΊ μέμνῃσϑε Β 26η ΒΤ 
29 ὅμοιοι ΒΤ 33 τὲ Β 

12 οἷδε Β 14 ἐστιν Β, 
ἐστὶν Τ' 
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Θ ΘΠ 5 ὉΠ τ Ὁ Ἔ Ὁ Ξ 5 Β ἢ Ὁ Θ᾽ 

ΌΘΕΝ ΑΕ  ΟἘΚΚΙΘΟΕΝΒΆΑ, 

δαποί. Ιεασε φιλόσοφος γε καὶ Τ' ΡΥῸ φιλόσοφός γε καὶ Τ 
16 σα τίσιν Ῥ͵ΥῸ τισίν 

Ιασσα ἐστιν ῬΥῸ ἐστίν 
Ιαρὲ φαίνεται ΡΥΙῸ φαίνεταί 

Ιαρε σταϑμοῦ ἐστιν ΡΥο σταϑ'μοῦ ἐστίν 

Ιασα ἐστὶν ῬΥΟ ἐστὶ 

Ιασσα ἐστιν Ρῖ0 ἐστὶν 
Ιερα ἐστεν ὈΓῸ ἐστὶν 

δαποί. Ιεσὲ ἐξαπατῷ ἂν Τ ρῖο ἐξαπατῷ Τ 
δάμποί. δάάς ἀλλ ἡ Β, ἀλλὴ Τ 
Ιεσα συμπλάττοντες ῬΥΟ ξυμπλάττοντες 

δαποί. Ιαρα ὃς ὥσπερ Β ρίο ὥσπερ Β 
δαηοί. Δάάα: αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ' 

δἄά46 γὰρ καὶ Τ: γὰρ ὦ Β 
Ἰεσα τ᾽ ΡΓῸ τε 
δαποί. ἰασα φασὶ» Β Ρῖο φασιν Β 

δαποί. δα ἄς ὅλην ἂν ἀνδρίαν Ὁ 

Ἰαρα σὺ τὶ ΡΥῸ σύ τι 

δαποί. δα βελτίστοις Τ: βέλτιστος Β 
Ἰεσα συμιβουλεύειν ΡΥ0 ξυμβουλεύειν 

Ἰεσα ἐστιν ΡΥῸ ἐστίν 

Ιεσε ἐμαυτόν ῬΥοΟ ἑμαυτόν 





ΡΟ ΝΙΝ 

ΟΡΙΒΑ 

ΟΥΑΙ ἘΕΕΌΝΤΌΝ, ΟΜΝΙΑ. 

ΑΆῬ ΟΟΡΙΟΕΚ ὈΒΕΝΌΟ ΟΟΙΑΤΟΒ 

ἘΤΡΙΘΌΙΤ' 

ΜΑΒΤΙΝΌΚ ΒΟΗΑΝΖ. 

ΘΕΌΝ 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΒΗΑΒΌΙ ΤΑΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΙΡΒΙΑΙ ΜΟΟΟΘΟΟΊΧΧΧΣ, 





ΡΙΑΤΟΝΙ 

1 ΠΥ ΝΜ 5, 

ΡΒΟΤΑΘΟΟΒΑΒ. 

ἘΞΘΙΌΙΤ' 

ΜΑΒΤΙΝΌΝ ΒΟΗΛΑΝΖ. 

ΑΟΟΕΘΘΕΝΟΝΤ ΟΥΛΕΒΤΙΟΝΕΘ ΟΘΚΑΜΜΑΤΙΟΑΕ. 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒῸΙ ΤΑΠΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΙΡΒΙΑΕ ΜΌΓΟΟΟΙΧΧΧΣ. 
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ΡΕΑΈΑΤΙΟ. 

δ 1 εἰλιγγιό, 564 ἴλιγγος 

ἘΟΥΠΊΔΙὴ εἰλιγγιῶ φῬτδερεηὶ ΒΤ; Ῥγοίαρ. 339 6 εἰλιγγίασα 
σοῖρ. 486 Ὁ εἰλιγγιῴης Β (ει 5ιρτα εἰ δάά. Ὁ), ἰλιγγιῴης, 5εα ἐ εχ 
αὐ. Τ ΟΥ̓Δ]. 41τιτ εἰλιγγιῶσιν Β, ἀεὶ εἰλιγγιῶσι Τ', ἰλιγγιῶσιν 
Ὀ --- δἱ ἐλιγγιῶ ΒΤ: Ῥηαξάοη. 79 ς [λιγγιᾷ ὙΠαδεί. 175 ἃ ἰλιγγιῶν 
1,γ8. 216 ο ἐλιγγιῶ ἔυρες: ἐαβῷ ἃ ἰλιγγιάσεις. Τὰ Α νεγρθαπη 56 πΊο] 

οσουμτι: ΕΡ. ΝΠ 3256 Δ (ει δ44. 8). 
ἘΟΓΓΊΔΙῺ ἰλιγγος ρτδθρεῖ Α: [ερ. Χ 8926 ἰλίγγους, 5εἀ εἰ 

ΒΏΡΓα ἰ 844. ἃ ἘΡ. πὶ 407 ς ἰλιγγόν. 
Εα]θα ἰριυσγ ρῥτγοία!ι ΒΙαγάθα δᾶ Ατβϑίορῃ. Ασῆδγη. 581 

» αἰγαση] 6. εὖ Ποιηθη οἴ γΘΓΌΙΠῚ 586 Ρ115 ἀρ Ρ]αἰοηθιη ἸΘρΊ[, 
564 ΘΕΠΊΡΕΙ ῬΕΙ͂ ᾧ ΠΟῊ εἰ," 

Αρυάᾶ ΑἸβίορῃδῃεηη Ὀ5 ἰθριαγ πος νουθαπι: ΑσἤδΙη. 581 
1218. Ηος Ιοοο Ἐ εἰλιγγιῶ, 110 ϑυϊάαβ. εἰλιγγιῶ, Ἀ ηλιγγιῶ. 
Πιηάοτῆιϊ, ΒΙαγάθβ, Μείηθκα αἰζοατθ Ἰοσοο εἰλιγγιῶ 5οΠΡβασιηΐ. 

ΑπΠσυδη 5ΟΓΡΘΠΑῚ Γαι] ΟΠ 6 ΠῚ, ΟἸ1π|5 ναϑιρια οἰϊδη) δρυά 
Ρ]αοη ΘΠ 6556 Π]Οάο να] ηγ115, Τανοσδ 6 ΠΟΟ ἰΘϑΠΠΠΟΠΙΟ ΠῚ ΘΠ, 
υοά δρυά ϑυπάδπι βούνδίιμη οϑί: εἰλιγγιῶ" τὸ μὲν ῥῆμα διὰ δι- 
φϑύγγου, ἀντὶ τοῦ σχοτοδινιῶ. τοῦτο δὲ οἱ “Συρακούσιοι σίξλον λέ- 
γουσι. τὸ δὲ ὄνομα ἴλιγγος διὰ τοῦ τ. “ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ εἰλιγ- 
γιῶ“ (Ληβίορῃ. Αοβάγη. 581) οἵ. 5060]. 84 ἢππο Ἰοουτη: φασὶ δ᾽ 
ὅτι τὸ μὲν ῥῆμα διῳφϑογγογραφεῖται, τὸ δ᾽ ὄνομα διὰ τοῦ ἰῶτα" 
ἰλιγγος. 

Οτοά ΒΙαγάεβ εἰλιγγιῶ αἱ εἱλεῖν, εἱλύειν εἵλλειν 5ογΠΘη ἀππὶ 
Ῥυΐαν!, 1Ἰά βίη {ιβίβ, σϑιιβα ἴβοιϑθα ρυϊδηατι5 6ϑί. 

ὃ 2 πάσσοφος 

(οἴ. Θοπηειογ (ιν, 1: 203 ΜΥΙΠΟΙΚΕΙπιδθη δὰ Ἐπαςγάρδιη, 271 οἡ 

τη μμνῆ 152 ὃ πάσσοφός (ν Δ. τη. τες) Β, πάσσοφός Τ' 

δὲ Ὁ Πα τ ποὺς συ δ. τὴ. τες. εἰ σ δηΐβ ο ἴῃ τ85.) Β, πασσύό- 

φους Τ 149 ἃ ἽΝ (ν δαά. τη. τες) Β, πάνσοφοι Τ' ϑορῇ. 

251 ο πάσσοφον Β, πάνσοφον Τ Ρτοΐδρ. 315 6 πάσσοφος Β, πάν- 
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σοφος Τ᾽ Επίηγά. 271 ο πάνσοφοι Β, πάνσοφοι Τ᾽ 287 ς πάν- 
σοφός ΒΤ 1,γΧ8. 216 ἃ πάνσοφοι ΒΤ --- ἈΡ. Χ 598 ἃ πασσοφὸς 
Α, πᾶσσοφὸς ἃ, πάσσοφος Ὃ 

κε βΞοῃρίστα γε δες βἰδαίϊπεη δα 6556 νἹἀδηίασ: ὙΤΠθδβρί. 
[526 181} οὕπὰ πἰτοατε ἰοπίς ἔστη πάσσοφος ἰταάιία 510, Ποῃ 
εϑί ἀυθιπιτη 4π1η δὰ ται πε πᾶδ διῖ; δἰ8π ἈΡ. Χ 508 ἃ σοηβθη585 
ΠΡτοσ ΑἸ ἰοστηδπὶ πάσσοφος ἰπεῖπατ. ϑεαππη ἴγα5. ἸΟΟΙ 
ὙΠαδεῖ. 149 ἃ ὅορῇ. 251 ς Ῥγοΐαρ. 3156, 01 Β πάσσοφος Βαθεΐ, 
Τ πάνσοφος, [165 Ἰοοϊ Ἐληγά. 271 ο 287 ο 1,Υγ5. 216 ἃ, 00] εἰ Β 
εἰ Τ πάνσοφος ῬτδαΡαηῖ. Οὐδοηίαγ, ΠΙ5. ἸΟοΙ5 αἰτὰ ἰογπια τΘοὶ- 
ΡΙεη4α 511. Ἐχ βοπρίμτσιβ 8]1αἰ15 εἰδποιίασ ἰοπηᾶπὶ πάσσοφος 
ΠΠΡγατ 5. οἥδηβιοηὶ ἔπ]556 εἰιβαθα ἰΙοοο πάνσοφος 605 5 5Ε1{π||556-- 
Θαβρεοῖδα ᾿ριταῦ Παοάαμηηοαο ϑιηΐ βοσιρίασαθ ΠΌΤῚ ΤΙ; 5ΌΒΡΙΟΙΟ. 

ὃ 
ΔΌΡΘΙΙΙ βου ρίσγα ΤΘΙ ΟΥ̓Δ ΠῚ πάνσοφοι (ΕἸ ηγ ἃ. 271 6) ὉΌῚ ν, δ 
(ΔἸ]ΟΥ, τη Δ 115 ὈΓΙΤη8, ΒΟΥ ρ51. ΘΌΒΡΙ ΟΣ 1πΠ46 ἰοιτηδιη πάνσοφος ἴῃ 
Τ᾽ ΠΤ Ρ51556 Τη4]6 58η8 σΟΙΓΘΟΊΟΠΘ; Π8ΠῚ βου ρίασγα πο 40 ᾿παϊσαΐα 
515. [Δ 0 1]]1π16 ΘΧΡΠΟΔΌΙΓαΓ, αὖ ΠΙΌΤΑΓΠ ΠΤ ΟΟΥΓΘΟΙΟΠΘΠῚ 5ΈΡ͵α γεῖ- 
51 ἰαοίδῃη ροβίαιιδμη 1η ἰαχί! δαπιΡι, ἸΠΘΌΡΕΙ ἀἰθβουιρϑι558 
βἰαϊπδτηιθ. Ιδαιθ ὙΤΠδδοί. 1490 ἃ ὅορῇ. 251 Ργοΐαρ. 315 6 
Βοαϊ]εϊδηιιηγ βασι πάσσοφος 50ΥΌΘτηι5. ΤΟΟΙ5 411 δαᾶῖπτο 5 ροῖ- 
βαηΐ {ΠΡ15 (ΕἸ Πγά. 271 ο 287 ο 1,Υγ8. 216 8), ὉἈΌῚ ἔοττηα πάνσο- 
φος υἰτοσας ἰοηΐες ἰγααϊία εϑί, τὰ5 σϑυίο ἂο ἤἥγπιο ᾿πάϊοϊο ἀπππά1- 
ΟΑΙῚ ποαιῖ; ἰάθη πὶς αυοάῆια Ρ]αοηθηη ϑουρβίθδα σάσσοφος 
ΟΡΙΠΔΌΙΠΓ, 514 1Ἃ46πΔ Ὧα6 Οἤδηβίοηθ, ἴῃ ἡπατὴ ἱπουτιὶ ἀρυὰᾶ 
ΠΠΡτατῖοβ πάσσοφος, σΟρΊΓΔΥΘΙΙΠΊΙ5. 

8. 3 βίβλος, βιβλίον 

βιβλίον βοτιρίατα ΠΡτοστη ΒΤ αϑὶ Πϊ5. ἰοοῖβ: Ὑμδδεῖ. 143 Ὁ (015) 
Ῥῃδεάοηῃ. 97 Ὁ Ῥῃδθαγ. 228" 230 ἃ 2354 243ς ϑ'υρ. 177 Ὁ 
ῬΏΠΕΡ. 38 6. Τιββθηϊπηΐ ᾿ηΐου 586 Β εἰ Τ: Ῥῃδβάγ. 268 ς βυβλίου 
Β, βιβλίου Τ᾽ ΑροὶΪ. 26 ἃ βιβλία Β, βυβλία Τ. Αἱ Ρτοΐαρ. 320 ἃ 
βυβλία ΒΤ. --- βίβλος Ξαρρεάϊϊαηί ΒΤ: Ῥμαβάοη. οὃ Ὁ (βίβλους) 
ΑὉ ΒΡ. πὶ 364 ε (βίβλων). Αἱ ῬοΙΙ. 288 ε βύβλων Β, βίβλων Τ' 
ὙΠεδεί. 162 ἃ βύβλου ΒΤ: βίβλου Ὁ. 

Ιη46 2 ἴοοῖὶβ βύβλος (βυβλίον) ἴῃ ἀτοπείγρο ἼἽοάϊουτη ΡΙαΐο- 
ΠΙΟΟΙΠΠ {Π|5586 βίδίτδϑβ, 1 Ιοοῖβ βίβλος (βιβλίον); 3. Ἰοοῖὶβ βοτιρίαζα 
ΔΥΟΠΕΙΥΡΙ διηθίριια δϑί. 

Μοετῖβ βιβλία διὰ τοῦ τ ὡς Πλάτων. ᾿4ττιχοί: βυβλία ὡς 
“Ἰημοσϑένης κοινόν. Ἡετοάϊδη. 64. Τ,Θηΐ2Ζ π| 482 βιβλία βυβλία. 
βιβλίον βιβλίδιον διὰ τοῦ τ. 

Ρ]αἴΐομι ὑρῖαὰθ βίβλος (βιβλίον) τοϑιπϑπάπ πη 6556. σθηβθο; 
τοϑιιας Αθηδας ἘΡΙΖς ἩφγοΠΕΓ. 
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8. 17 νευρορραφεῖν, βαλλάντιον, αἴ ϑρυλεῖν 
(οἴ. Θομηδιάθυ Οὶν, 1103 ΨόδιηΕ] ρτο]θρ. Το. ὃ 123 Βαυζπηαηη δὰ ΜΙάϊ. οἱ 

Οονοί τηϊβο. οὐ. 221 --- ϑομηδί ον Οἰν. 1 75. Βίδ! αι Ἀρ. 1 348 ἃ) 

τ, Ἐπημγάοτη. 294 Ὁ γνευροραφεῖν ΒΤ ἈΡ. 1 421 ἃ γευρορρά- 
φοι Α οἵ υἱ νϊἀείαγ Ὁ. τα βουρίατα 511 Ργδο ουοπαδ, ΔΙ ΡΙΒΈΠΙΙ 
Αὐιβίορῃδῃε (ἔα. 739 σαυτὸν δὲ λυχνοπώλαισι καὶ νγευρορρά- 
φοις) 50] ἔουτηδπ γευρορράφος ῬτΟΡΔΡΙ 110 Ἰοσὺ ὨΘΟΘΘΘΔΙΊΔΠῚ 
ῬΙΌΡΓΟΙ τηδίιη], αποα ἰαῆθη ΠΟ Οαγανς ΠΙΌΓΑΓ5 ΑνΘΠ Δ .15 
ΘΧΒΙΡΕη5 νευροράφαις. 

2. αοΙρ. 508 ε βαλλάντιον ΒΤ ϑγηρ. 1900 6 βάλλοντα Β, 
" 

βαλλάντια ΤΌ -- ἘῥΡ. 1, 23188 βαλλάντια ΑΠ ΙΧ 575 ἢ βαλαν- 
π ὴὴν Α (φῃ. τι.), βαλλαντιοτομοῦσιν 1) ΥΠῚ 552 ἃ βαλλαν- 

τιοτόμοι Α, 5ε4 1 αἰζοιτη ροβίεα δαά. Α, ὁ (αηΐθ σὺ ταϑαγα τι νἹ- 
ἀείαγ εχ α [δοίιμη, βαλλαντιοτόμοι 1). 

Μεμλοσα ᾿ρττπγ ΠΙΡτοσιιηλ Ῥ]αἰοηΙοοιτ ἀἸΡ]ῈΧ 1η Π15 νοοὶ- 
θὰ5 λ ροβίυϊαίασ. ἘΠ ἀρ Ατβίορμπαμθη βαλλάντιον Αν. 157 
ἘΠ 707 1107 (Πάρτη. ἃριια ῬΟ]]. το, 151 το οοπ. δρια Αἰῃρη. 
4 Ῥ. 173 Ὁ) ἴῃ οχίγεμηο {Πτηθίσο Ἰθριτιγ, 5011404 βαλλ ἴῃ αυϊηίμη) 
ΡῬεάεξιῃ οδάςηΐθ. [ῃ Ἀδν. εϑὶ ἢ15 ἰοοὶβ βαλλάντιον. ἴπο Ἰοοο Ατὶβίο- 
ῬΠΔΗΙΪ5, 51 νεία εϑὶ 1 ΔΟΠΙ Δ ΠῺΙ ΘΟ] ΘοἴμΓα, ΕΧ ΤΠΘΓῚ Ταίίοηθ βαλ- 
λάντιον ἩΘοοβϑαιϊατη εβϑί. Βδη. 771 15 βου ρϑὶ τοῖς λωποδύταις καὶ 
τοῖσι βαλλαντιοτόμοις, ὉΌΙ τοῖς (τοῖσι Α) βαλαντιητόμοις σοα]οε5 
Ρείογεβ, τοῖς βαλαντιοτόμοις ΝΜ Παρεηΐ. Τίετη τηθδίσιμη βαλλάν- 
τιον Παρτιαὶ ϑιτηοηά. (. 181, ΟΌΪ Παχδιηθίου αχὶΐ ἴῃ ἤδεο νεῖ: 
τὸ σὸν βαλλάντιον οἶδεν. 

3. Ῥῃδβάοῃ. 65 Ὁ ϑρυλοῦσιν ΒΤ γό ἃ ϑρυλοῦμεν ΒΤ τοο Ὁ 
πολυϑρύλητα ΒΤ 1,78. 205 ἢ διατεϑρύληται --- ἈΡ. π| 358 ο δια- 
τεϑρυλημένος ΔΙ) νπὶ 566 Ὁ πολυϑρύλητον ΑὮ (Αχίοςοῃ. 365 Ρ 
ϑρυλκούμενον ΔΑ 364} ϑρυλουμένην ΑἹ) 

ΑΠβίορῃ. Εα. 348 τὴν νύχτα ϑρυλῶν καὶ λιρηα ἕν ταῖς 
ὁδοῖς σεαυτῷ ]ϑρυλῶν εϑῖ 1ῃ ΟΡΌΙΏΙ5 [ΠΌΤ 5. 

Ἐπιβίδίμιι5 δα 1]. ΧΠῚ 306 ϑρυλλῶ᾽ ἡ πλείων χρῆσις δι ἑνὸς 
λ οἷδε προφέρειν. 

ῷ Ὁ 7, . “419 

ὃ 5. παῖσαι, φιλοπαίσμων, 51Π11}18 
(οἴ. (νοΐ τηῖσο. οὐἱἵ. 242) 

Ῥῃαράτχ. 278 Ὁ πεπαίσϑω ΒΤ 265 ς πεπαῖσϑαι Τ: πεπέσϑαι Β 

Ἐπ ηγά. 278 ἃ πεπαίσϑω Τ: πεπαυσϑὼ Β. 1014. 278 ς παῖσαι Τ᾽, 
βεὰ ὃ δᾶά. ἰ, παιξαι Β Ἐπί ῃγά. 283 Ὁ προσεπαισάτην ΒΤ ῬΠδΕάΓ. 
265 α προσεπαίσαμεν ΒΤ ΟΥΑΙ]. 406 ς φιλοπαίσμονες ΒΤ: φιλο- 

: Υ 
παίγμονες Ὀΐ ΒΡ. ΚΥ 452 6 φιλοπαίσμων Δ, φιλοπαίσμων 1) 1.6ρ. νἹ 



ΝΙΠ ΡΕΑΕΕΆΤΙΟ. 

69 ἃ διαπεπαισμένη ΔΑ Ἐρίη. οϑο Ὁ προσπαίσανγτι ἃ Μίη. 3108 
συμπαίστην (51ς) Α. 

5080]. δά ἘΡ. ν 452 ε φιλοπαίσμων ᾿4ττικῶς ὁ φιλοπαίγμων 

Ερίηῃ. οϑο Ὁ προσπαίσαντιπροσπαίξαντι" ἀντὶ τοῦ ἕξ τὸ σ ᾿4ττικοί. 
Τί. Ἰαχῖς, προσέπαισε] προσέπαιξε" τῷ σ ἀντὶ τοῦ ξ κέχρηται. 

Θααιπῦαγ, αὖ Τηϑ ποτα ΠΡτοσιτὴ Ῥ] Αἰ ΟΠ] ΟΟΥτΠΊ εἰ στδηηπηδί!- 
ΓᾺΠ [ΘΒ] ΠΊΟΠΙ15 σ᾽ ΠΔΙΤΠΙΠῚ γο ΠῚ 5 δ ὈΠΠΓπιτὴ 511. 

8. 6 ταξίαρχος, ποη ταξιάρχης 
(οξ, δἰ! θδῦτη δὰ Τοσ ΥῚ 755 α ῬΟΡΡρο Ἴπας.1 220 ΟΕ ΤΕ] ρῥγοΐεσ. ὃ 115) 

Ἐοιτηα ταξίαρχος ὩΟΌΙ5 βιρρεάιίαίασ οοάϊος Α ΠῚ5 Ἰοοϊδ: 
Τ6ρ. νι 755. ταξιάρχους νι 755 ἃ ταξιάρχους νι 755 8 ταξίαρχον 
ΙΧ 880 ἃ ταξίαρχοι Χπ 053 Ὁ ταξιάρχοις; αἱ ν΄ 755 6 ταξιαρχῶν 
760 ἃ ταξιαρχῶν. ἴῦπά68 νἱάοδηητιβ ἔουπιάτη ταξιάρχης ἴῃ φΕΠΕΙνΟ 
5010 ΡΙΌΓΑ]15, ὉΌῚ ταξιάρχης εἴ ταξίαρχος τὰ]}1ὰ 4118 Τα Ἰπΐεῖ 568 
αἸἤεσιηΐ ΠΙ51 ἀεεοηίμ, ἴῃ ΠΡΤΟ Α δχϑβίαστθ Ῥχγοίδβοϊο 1ριτυγ δϑί οὰγ 
ἄε πᾶς ἔοιπηα ἀπθιίεβ. Ασοράϊε αὐ τεϊαθα πομηῖπα εχ ἄρχειν 

[οῖα ΡΙαΐοΟ ΒΕΙΏΡΕΓ ἴῃ ἄρχος ΠΏΙΘΕΙ νου φύλαρχος, φρούραρχος, 
ἱππαρχος οἷ {111 [ουτη 85 τριήραρχος. εἴ γυμνασίαρχος νΕΙᾺΒ 6556 
οβίεηδηΐ οἴ. Βοθοκὴ ϑίδαϊσῃαιβῃη. 13 737, 4. Ἰδαὰτδ ΥἹ 755 6 
7γ6ο ἃ ταξιάρχων 5011081. 

ὁπλομάχην Ευτηγά. 299 ἢ Ιηϊαοίατη ΤΈΠΟΌΙ, ῬΙΟΡίῈσ Μοευ. 
μονομάχης ᾿Αττικοί, κατὰ δὲ τὴν ἀναλογίαν μογομάχος. “νι ἊΝ θῇ Ὁ. 
ΠΡ. 167 ν. το ὁπλομάχην; αἵ 5δερῖιι5 ὁπλομάχος ἴῃ {{{|115 εβί. 

8. ἢ ἀνδρεία, «αἱ ἀνανδρία 
(οἴ. ΒοΒπθι θυ Οἰν. 1 115 ὙοΘυη6] ρῥσοόϊεσ. ὃ τοὶ Ὠιηάοτῇ δαποί, 

Οχοη. δά Ατιβίορῃ. ΝᾺ. 510) 

Τη ΠΌτῚ5 ΡΙαἰομιοῖιβ ΒΊΑ ἰαηΐηγ ΠΟ ΟΠΊΠΙΡΙ15 ἸΟΟΙ5 ἔρυμα 
ἀνδρεία Ῥτίπηα τῆᾶπι βογιρία τερουξασ; ἔοστηα ἀνδρία β5δερι βϑίπηθ 
αἰΐθσα τῇδπι ΕΧχ δπτθηἀαδίοηθ ἰαοΐα δϑί, υϑὶα 1ῃ 1 Δομεῖθ, Ὁ0Ὶ 
μος νοσαθυιτη, 410 56Π16] ΒΟΡΠΟΟΪΘΠΊ, 56 Π16 1] Αθβομυ]ατη, ὈῚ5 
ἘπΠΡΙἄθπι εὐ ΑΥβίορ μηδ, 56 116] Ἡεγοάοίαμῃ (ἀ»δρηίη 7, 990) 
ὈΒῸΤ) 6556 Πιηἀογῆϊβ Παγγαΐ ἰθχ. ὅορῇ. Ρ. 38, 586 06 ΠΟΡῚ5 οο- 
οὐττις ΙΘσΘΠ115, ΠῸ]]1Π}Ὶ ΠΟΥῚ ἸΟΟΙΠΊ, ἘΡῚ ΡΠ Πγᾶ τη ητι5 ΠΠΌΓΟΙΙΠῚ 
ΒΤ ἀνδρία 5ογρβεσί; υδιαὰε ἀνδρεία ἴῃ Πὶβ ΠΌΓΒ βου ρίυμη 
νἹἄθηλι5, ΠΙΒ1] Πποα σοτγδοίου ἱηδρίμβ ἴῃ Β το] Δ ΙΟΠΘΙῚ εἴα 1Π 
ία 56ΙΏΡΕΥ ἔδεσε τησπΐανιῖ, ἘΜΙΔΙῚ 1ῃ 4115 ἀἸΔ]οΟρῚΚ [Θ᾽ σΟΥΓΘοΐου 
ΠΟΙΤΘΟΙΊΟΠ65 5.185 1ηἰθιροβϑίναβ Ρ]αίοηὶ ΟὈἰτιϑί. Δα ΟΥδίν πη 
δάποίανι Ρ. 47, 23: »ἀνδρείαν ΒΤ: ἀνδρίαν Ὁ, εοἄξιῃ πηοᾶο 48, 2 
3.5 8 ἴοπηδιῃ ἀνδρεία Ῥταθθεηΐ ΒΤ, ἰοιπηδιη ἀνδρία Ὁ“. ὕἱ 
ΒΤ, 5ἰς εἰΐδτη Α βοπρίσγαμη ἀνδρεία σοπῆτγτηαΐῖ. 514] δαμηῖπ5 δά 
1,6ρ.1 630 ἃ ἸΙοοο5 1πα]οανῦ ΟΠΊη65, ΠῚ 1ῃ ΤΘΡΊΡα5 ἴῃ μος γοοᾶ- 
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αι Ἰποιτηγι5; οΟ]]δοηθ ῬΑΙΊΒΙΩΙ Α εἀοοίθ. σὰ ΠΜ]]Ὲ ΠῚ 
6556. ΠΟΙ {τρίηΐα ἴδε Ἰοσουι 1, ΠῚ ΟΠ ἴογηα ἀνδρεία ἴῃ πος 
ΠΡΟ βειναΐα 511. Ῥϑύρδιοὶ 58η6 Ιοοὶ ϑιηΐ (ργΥϑθβθυ τη 51 πι- 
ΠΊΘΓΔΥΘΙ5. ΘΟΠΙΓΑΤ]Ο5), ΟΌΪ ἀνδρία ἴῃ ΠΌτ5 ΒΊΑ 51π6 σΟΥΓΘΟΟΠ 6 
βου ρίστη νἄθηγιιβ. Ιῃ ἀϊαίορο Ῥγοίδροτα παρεῖ Β 350 Ὁ ἀνδρια 
350 ἃ ἀνδρίαν 3518 ἀνδρίαν 351 ἀνδρια 360 ας ἀνδρίαν, αἱ 
Τ 15 ἸοοΙβθ. νεγδῃ} βου ρίθσαιη ἀνδρεία βεινανιῖ. ἘΡ. τν 430 Ὁ 
ἀνδρίαν Δ, αἱ 5ϊαίη ἀνδρείαν. Τιἃ αὐ σου σαηΐιτ, ΠΟῊ 5011|ΠῚ 1Πητ- 
ΤΟΥ͂Θ Ό1165 σΟΠΙΓΑΙΙ ἰΟΟΙ ροβίμδηΐ, 56 α δι νΘΠ]Ο ἘΠῚ ΨΘΙΌΙ, 
χυοά ΡΙαΐο ῬοΥ ἰοσαπι ῬγΟία] ἴῃ ΟΥ̓ΑΙΎ]Ο 413 6: ἀνδρεία δὲ 
σημαίνει ὡς ἕν μάχῃ ἔπονομαζομένης τῆς ἀνδρείας" μάχην δ᾽ εἶναι 
ἐν τῷ ὄντι, εἴπερ δεῖ, οὐκ ἄλλο τι ἢ τὴν ἐναντίαν ῥοήν κ. τ. 2. 
(Πα (001 ἀνδρεία 5οτρίυμη ἤιου1) ἀρραγαῖ βου ρίογα ΠῚ ῬΟϑίθΊ ΓΕ 5 
5Υ11 0ὰ5 ρειαν Δ ῥεῖν ἀουναγθ ΠΟῚ 51η86 501 αιδάδιη 5112111{|- 
αἴπ6΄. 5.410 8111.) Ἑρτερῖα οϑὺ πὰς 46 τὸ ἃ. ΠΙΠΔΟΓΗ͂Ι ΟΡβεύνδίο δά 
Ατιβίορῃ. ΝῸΡ. 510:,, νδοίαν ἀτάθοὶ νεΐεγεϑ ποη 8}1|{6Γ ἀἸχογαηί 
παῖ αὖ εχ ΑΠπαάτρ 1η8118. ΟΠ ἄδηη ϑισηιποαγθηῖ. ἘΌΤΠΙΙΠΘ ΠῚ 
νεῖο ἀνδρείαν ἀΙΧοτγηΐ, 4180 Ἰ1Π8Π} νΈΓΔ ΠῚ 6556. ΨΟΟΔΌΠΠ]1 [ΟΓΠΊΔΠῚ 
ΠΟΏ 501πΠ} ΙΟΠΙοα αἰ] γϑὶ5 ἀνδρηΐη, 5ε4 εἴδτη ροδίαγιμη τι55 ΟὉ- 
ΒαΥγαίΟ ἀοσεῖα ροίϊπεγαϊ, φηογηι 1721 5.711 5 γιτεἰζηι τε φί6 1710 71- 
ἑμηι δέ δαχεγηῤίμηι, φοραί αἰΐεγαηι 707 μαι οἱ ῥοφίμίαγοί. Νάτα τη 
ΕΓΙΡΙ 415 νεῖϑα Ηθτο. ἢιτ, 475 πατὴρ ἐπύργου, μέγα φρονῶν ἐπ᾽ 
ἀνδροίᾳ σοΥ Ἰββίτηδ, ἘΣ] ΤΉ51611: απο ηἀδι]ο εϑῦ μέγα φρονῶν εὐανδρίᾳ. 
Αςοοραϊ δα πᾶθο ἀϊβουίαχη ἰθϑυτηοη τὴ Ἐλγτη. Μ. Ρ. 461, 53 6Χ 
40 σορποβοιται βου ρίσσαιη δηπ παι ἀνδρείαν, ΔΡΟΙ]ΟΏΙ νεῖὸ 
Ἰηνθ πη} 6556 ἀνδρίαυ. Τὸ ἀνδρεία, Ἰη4π|, τὸ ἐπὶ τῆς ἀρετῆς 
᾿Ἵπολλώνιος διὰ τοῦ ι γράφει, ὁ δὲ ρος διὰ τῆς ει διφϑύγγου. 
εὕρηται γὰρ κατὰ διάστασιν ἀνδρεία, οὕτω καὶ ἡ παράδοσις. --- 
Τῃ ΠΌΤ 5ΟΙΡΙΙ5 εἴθ πΠοὴ ῥϑῖισα ᾿πνεηϊπηΓ ἀνδρίας ἰΟΥΠΊδς 
ΘΧΘΙΏΡ]α, ἰοηρΘ ΠΊΔΙΟΥ ἰδ ηΊΘ ἢ ΔΙ ΓΘ 1115 [ΟΥΤη 86. ΘΧΘΙΏΡ]ΟΙ ΠῚ ΟΟΡΙ8ἃ 
εβϑί. [}ἢη σοῃίγαυδπι ραγίθιῃ ρεοοδηΐ ἀγανδρεία, εὐανδρεία, φιλαν- 
δρεία, ατδ8 ῬΆ551ΠῚ [ἢ σοα]οΙΡιι5 ᾿ηνεηΐα 1η --- ανδροίαᾳ 5 ηΐ τὴὰ- 
ἰαπᾶδ, αἱ 4Ὁ ἄνανδρος δὔανδρος φίλανδρος [ογπιαίδ." 

ἀνανδρία ἴὰ ΒΤ: ΟἸἝίοη. 45 6 (Ὀ15) Τπαδείεί. 176 Ἂς ΒΥΓΏΡ. 
1,8 ἃ 1τ82 ἃ Ῥῃαβάζ. 254 ς ὅοζρ. 492 Ὁ, ἴῃ Τ: Μεηδχ. 246 ε, ἴῃ 
Α: ἘΡ. νΠὶ| 560 ἃ Ιμερ. π᾿ 659 ἃ --- τπο ἴοοο (1,6ρ. τχ 873 ο) 
ἀνανδρίας αυ] ΘΠ 5ορύιπη, 564 ΠΠΐογα ὦ [ἢ τα5. δϑί. 

δ 8 ᾿Ἀχαδήμεια 
(οἰ. α. Ἡδμμδηη δα Αὐϊβίορη. ΝΡ. τοορ Οοθεὶ πον. ἰβοί. 77) 

Τ,γχ5. 203 ἃ ἀκαδημίας Β, 5ε4 ὦ ἴῃ τᾶϑ., ἀχαδημίας Τ [ΑχΙοοῇ. 
367 ἃ ἀκαδημία ΑἹ]. ϑετα βου ρίαγα, ἐδ ἀκαδημείας Θαα06 [αἰ τη Β; 
οἵ. Ατὶβί. ΝῸΡ. τοοσ ἀλλ᾽ εἰς ᾿“καδήμειαν κατιών, ὑπὸ ταῖς μορίαις 
ἀποϑρέξει. 

1 
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8. 9. δυοῖν, ποη δυεῖν 
(ε(. Βομηθιάου (ἷν. 11 92 Βἰϊοκετὶ δὰ ϑ'γῃρ. 113 Δ. οεροὺ ἄς ἀπ8]15 

πϑι Ρ]αί. 19 ΒΙΘΡΕΥ ἄς ἀπ|4}1 30) 

(ἀφηδάνιμη δυοῖν ἸΙὈΠῚ 41 ΠΟΌΪ5. ἴῃ επιθηαηᾶο Ρ]αίοηα 
ἀυοθθ 6556 ἀδθεηΐ, βδθριβϑιηθ ΠΟΌ15 ϑιρρεαιϊίαπί; νεϊαι ΒΤ: 
ΑΡΟΪ. 40 ε (Πίοῃ. 52 ἃ (αῖγ!]. 418 ἃ Τπεδεί. 18) Ὁ Ῥηδβάοη. 
ΙΟΙ Ὁ τοΖᾷ Οοῖρ. 473 ἃ 4814 403 ἃ 464 Ὁ Ῥατ. 1428 1436 
1208 14346 1404} 1404 ϑγρ. 1926 ῬῬιοίαρ. 355 Ὁ 3588 
Ἐππηγά. 281 6; Α: ΤΙ. 5626 ὅ3ς γοἕ ἘγμΠῚ 25τὸὺ ἫΝ 
ΔΔΟΌ ν 470 Ὁ ΙΧ 587 Ὁ Τερ. τν 720 Ὲ 722 Ὁ ν᾽ 750 ΤΣ 
ἈδΙὸ ἰδηΐπηλ 1ῃ ΠΠΌΤῚ5 Ρ] αἰ ΟΠΙΟΙ5 δυεῖν Θϑῖ: ΞυΡ. 102 6 δυοῖν Β, 
δυεῖν Τ᾽ Ἐπ Πγάξη,. 306 ἃ δυεῖν Β, δυοῖν ΤΊ; 6Χ ΠΟ ἰοηΐε Π5 ἰοοὶθ. 
ἴοστὴα δυεῖν ῬΡεπάσδι; Ἰοσιμη, 4πὸ εἴ Β εἰ Τὸ δυεῖν βεγνδηΐ, ΟΠ 
ΠΟΥῚ ΠΙΒῚ ΠΠῚΠῚ: ΞΥΠΊΡ. 211 6. ἘΡ. ΥὙΠὶ 546 ἔογπηδε δυεῖν ΔΑ) 
ἰΘϑίεβ ϑιιηΐ. ϑ'δθριι5 σθηθίϊνιβ δυεῖν τη ΤΘΡΊΡι15, συδγιτ ἐππη44- 
ΤὩΘΏἾΠ1 δϑί 501115 ῬΑΙΊΒΙηι5 Α, ταρουίαγ: 1 6386 νἹ 7546 γγ7γ44 
ΥΠ| 8465. ὅ6χίθϑβ ᾿ρΊ[Ὑ σαηθίνιτη δυεῖν ΠΠΌΤῚ5 Ῥ] ίοῃ!οΙ5. νάε- 
[115 ΟΟΠἢΙΓηΔίι πη], ΟΠ αίου ἴῃ ΤΘΡΊΌῸ5, ΠΙΔΙΙΠῚ φέγῶ5 δὶ ἰββίϊδ, 
Οὐοά οὐ [ἴα 511, [ὈΥηΔ6 δυεῖν ῬΑΙΙΠῚ ῬΥΔΘΒΙΟἿ 6556 δχ ᾿ΠΌΤῚ5 
ΡΙαΐοηϊοῖβ εἰποθῖ. Εἰ ἀρὰ 4]105 βουρίογθϑ ορίϊπηοβ οὐ Ἰοε5 βοῖη- 
ΡΕΙ ἴεσαε δυοῖν ΡΥ ΌΘτα οὔϑογνδιπιηΐ ΠΟΠΊη65 ἀοοί!; γοὶ 1 ΕὙΑΠΚΟ. 
Ιεοῖ. Αββϑςῇ. Ρ. 443 πᾶθὸ βϑοῦρϑιῖ: ,1η Ποιηοϑίμθηθ δυΐ ΟΙΏΠ65 
οΟαϊοα5 δας ΟΡἊΙ 1 δυοῖν σΟΠΒΘΏΝΓΕ βοϊθηΐ; ῬΕΥΓΑΤῸ δυεῖν ἴῃ Σ᾽ 
τορεπίασ. Ιάδθπηλ να]θὶ 6 σδίεγβ ογαίουι ιβ΄; οἷ, ΝΌΘΙΊ6Ι ῥτοϊαρ. 
δ 57 Ρ. όο ΚύδηεΥ ρτϑιημ. 1 487. 

ἘοΙΤΔ ΠῚ δυεῖν Ρ]αΐοηθ Πα ]ρΤαΠΊ 6556 ἰθϑίδη 1 ἸΠΒΟΓΙΡΈΟΠΘ5, 
ΖρΡ6Ὲ απ οβίθπάδηϊς ἰουγηδιὴ δυεῖν Ρ]αἴοῃμθ τηοτίαο «ἀἀθηλιτη 
γθοδρίδῃ 6556; οἱ. ἈΟαΘρΡου 20, ῬΥ βοκίβη οὐ. ἜΡΙρυ. 28. 

8. τὸ δύο, ποηῃ δύω 
(οἴ. Θομποιάθυ Οῖν. 1 τοὶ Ἀοαρεὺ ἄς ἀπ8115 ἀϑὰ Ῥ]αΐ. 20) 

δύω ΠΠῚ 15 ΙΟΟΙ5 Οσοιητι: ὅορΡῃ. 254 ἃ τώ γε δύω ΒΤ ῬΗΙ]ΘΌ. 
53 ἃ τινε δύω ΒΤ ΗΙΡΡΑΙΟΗ. 228 α δύω τὼ πιγράμματε Β, δύω 
τ ὠπιγράμματε Τ᾽ ῬοΙΙο. 26ο ε δύο Β: δύω Τ. --- ἘΡ. πὶ 303 ἃ. 
δύω ἃ: δύο Α (ἴῃ Ἡθοπιειοο νεῖβα) ν 472 ἃ τὼ δύω κύματε Α 
470 Ὁ δύο Α εἴ ἴῃ δδάβδθῃι ἐπα πεϊαίϊοπα Ὀ15 δύο Α, 564 ο 6χ ειηβηᾶ. 
ΥἹ 5ορἃ δύο Α: δύω (ὐοῃδίαπίίηιβ. Ηοσιηι Ἰοσοσττ ΠΕΡ] ΡΘΠΑΙ 
σαηΐ; ΗΠΙΡΡΆΙΟΝ. 228 6, 46 ΠῚ αἸαϊορσττη Ῥ]αἴοηβ ΠΟῚ 6556 σου 1 
511, ΒΡ. ΠΙ 3903 ἃ Ῥο]πο. 269 6 ἈΡ. ΥἹ 500 ἃ. Ῥδιοᾶ Ἰρ]αιτ 
ΕΧΘΙΏΡΙ ἰογηηαθ δύω 5πρεγβαηΐ. 

Αἱ δύο σοπῆττηδηΐ 5ϑθρ 551π)6. ΠΌΓῚ Ρ] ἰοηϊοι; ΒΤ: ΑΡΟΪ. 20 ἃ 
ῬῃδΘα. 237 ἃ ϑὅορῇῃ. 228 ε ϑὅ'γιῃρ. 178 Ὁ 180 ἃ (61) ἀοτρ. 464 Ὁ 
(015) 481 ἃ (Ρῃαξάοη. 6ο Ὁ δύ᾽ ΒΤ ῬοΙϊί. 265 ἃ δύ᾽ Β: δύο Τ' 



ΡΚΑΒΒΑΤΙΟ. ΧΙ 

ἩπΠΙ γα. 271.ἃ- δύ᾽, Β: δύο, ΤῊ --- Α; ἘΠ. π᾿ 260 1Π|309016 4116 
πὲ Τιῦ ἘΠ, Υἔέ 343 6 - ΤῚ ΠΡ: 1 201 6. 

ΤΙ ἀοσεηΐ Αἰτοοβ δύο ἀϊχιββθε οἵ. ὑγ βοκ]θιη συγ. ἜΡΙρΥ. 28. 
Ἐδοῖς ἰριτατ Τλανγα5. Πηϊβο. οὐδ. 347 »δύο δυΐθηη ρτὸ δύω 5οτρίο- 
ΓΙΡ5. ΑἰΠΠΟΙ5. ΠὨιι5 4141} πϑαγραίατη “. 

8 11 νώ, σφώ 

(οἴ. Κοερθὺ ἀβ ἀπ4115. πϑὰ Ῥ]αί. 16, (οθεὶ τηῖβο. οὐ, 258) 

γνώ αὐδίζιοι Ἰοοὶβ ἀρ Ῥ]αίομθηι ταραίαγ, σφώ ἄδοε; σαρά- 
δοσις ΠΟΙΙΠῚ ῬΙΟΠΟΙΊΙΠΙΙΠ δϑί Παθο: 

ΑἸοΙ. 1 124 ἃ νὼ Β, γνῶ Τ᾽ Ῥῃδεάγ. 250 ἃ καὶ γὼ] καινῶ ΒΤ, 
καὶ νῶ ἰ 278} νὼ Β, νῶ Τ 

Ευιηγά. 273 6 σφὼ ΒΤ 273 σφὼ Β, σφὼ Τ᾿ 2748 σφὼ ΒΤ 
275 σφὼ ΒΤ 293 σφὼ ΒΤ 303 ὁ σφὼ ΒΤ. -- Τρ. ᾿ 646 Ὁ 
σφώ" (ι ΘΤΔΒΊΠΗ) Α πὶ 702 ο ἀποχρύψομαί σφὼ τὴ 705 ἃ σφὼ Α 
Ερίη. 979 ε σφὼ Α. (1,Ερ. Χ 900 ο ἴῃ ΠΡΙῸ Ῥαγϑίηο ἤθη σφὼ 
αϑί, 5684 σφῶ»). 

Εχ Πᾶς ΤΠ 6 ΠΊΟΤΙἃ (ἸΒΟΙΠγ115 ΑΙ [ΟΠ] ΓΤ δοσθηΐιη} 41|- 
ἄδῃ ναῦα ἰτδάϊτπη}Δ 6556, σα] 1 5ΟΥΡ ΤΑ νεὼ ΟἸΠΙΡΙ5 
ῬΓΔΟΙΘΙ ὉΠῚΠ ΙΟΟΙ5 5101 σοηδίατο. ΕΠ πδῆς βογιρίγαιη, 488 ψώ, 
σφώ, οὐτὴ δΔοσθηΐι Οχγίομο εἰ 51η6 Ἰοία δάβογιρίο Ἂχῃιραία, Αὐ- 
ἘΠΠΟΔΙὴ 6556 απ] ποις ἰθϑίαπίασ ΑΡΟ]]Οηλ 5 Πγϑοο 5 οἱ Ἡ το ΙΔ η115, 
“αοιατη 1116 ἤδθς βου ρδι: αἱ δυΐκαὶ κατὰ πρῶτον καὶ δεύτερον 
πρόσωπον πάσης πτώσεως ὀρϑοτονοῦνται᾽ καὶ ἡ αἰτία εἴρηται. 
Εὐϑείας μὲν καὶ αἰτιατικῆς κοινῶς νῶι, σφῶι" ᾿Αττικαὶ δὲ τῶν 
αὐτῶν πτώσεων νώ καὶ σφώ (ἀς Ῥτιόμοηι. τοο ς Ρ. 85 βοΒποι οι) 
οἱ Ῥᾶι110 Ροβί: αἱ ᾿“ττικαὶ (δΕΙ!. ἀντωνυμία!) κατὰ τὴν εὐϑεῖαν 
ὀξυτόνως ἀνεγνώσϑησαν παρὰ τῷ ποιητῇ καὶ ἅπασι ,τραγικχοῖς τε 
καὶ χωμιχοῖς, αἴ τε γραφαὶ οὐκ ἔχουσι τὸ τ προσκείμενον, Ηοτο- 
ἀἸδητι5 ἀιιΐθ μι 51Π}1}18. οἵ. οἰγιηο]. πλ. ὅοο, 39 (Π 218 1,6η12). 

Ἡδης παράδοσιν σετίδηι Πγηηδιηητα ΔΙ δ η ἀδπι 6556 ρυΐανι 
(οθεαία5 1. ς., αποα Θδῃὴ ταΐο εἰ δηδίορὶα τααδγριθγθηΐ. ϑυδάθυα 
ΘΠ] {πηῚ ΤΑΙΟΠΘΙΏ ἴπΔ ΔΠΔΙΟρΡΊΔΠ), πὶ Παεηηδαπηοά τη γνῷ» 
εἰ σφῷν εχ νῶϊν εἰ σφῶϊν Ῥτορῃηαία εϑϑθηΐ, τὰ 6χ γῶϊ εὖ σφῶϊ 
ΟΥ̓ νῷ εἰ σφῴῷ 5ἰαἰπεγαηλβ. Αἱ γεθου τῷ ΠΟΌΪ5. ΠΙσθαὶ ργορίει 
ΔΙΠΔΙΟΡΊΔΠΙ ΤΠΘΙΠΟΥΊΔΠ ΘΟΥΤΙΡΘΓΘ ἀπ ΙΓΔΊΊΟΠΙ Π1]1}1 ΟΌΠΟΧΊΙΔΠ, ΠΔΠῚ 
βορίαγα νοοαθυ]οση) Παραΐ τηπ]ΐα, 4146 τι5115 58 χΧιΐ, Ταῖ]ο ἰαγ6 ἢ 
αἱ δηδίορία σοηαοιηηαί. ΕΠ Παια 5010 δὴ πθ 14 αυμάθηι σοηςε- 
ἀβθηάππι) 6556 νἹἀθαία τηθηλοσ δ, 1118 [δ ]58 ΠῚ βου ρύ ΓΑ 6558. οΟη- 
Βυτηδίαη. Ἐρευηίαῦ ΘὨΙτη ο]οιοῖ, 411 ἰοσμηαβ γνώ εἰ σφώ 
᾿ϑἴα5 6556 ρυϊθηΐ εἰ ἰουπηὰ5 νῶϊ εἰ σφῶϊ εχ 115 ἀεγιναηάδβ εἴ 
ΘΧΡΙΙοδ 485 5101 ργοροπδηΐ οἴ, ΘΠ] ει μου Ν εαρ]. ατδπητη." 8. 267 
Ρ. 64ο. 



ΧΙ ΡΕΑΕΒΕΑΤΙΟ. 

δ. 12 )ὲ ΠυπΊΕΓοΟ Ρ]υγ4}1 (ΠΟ 5: Πρ 871} ὈΓΟΠΟΙΊΪΏ15 
ἑχυτοῦ ἴῃ 4]145 ρεύβοῃαδαϑβ ἰγϑηϑδίο. 

Ῥῃδβάοῃ. 78 Ὁ οὐχοῦν τοιόνδε τι δεῖ ἡμᾶς ἐρέσϑαι ἑαυτούς] 
ἑαυτούς ΒΤ --- Ῥμαράοη. τοῖ ἃ σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ λεγόμενον, 

΄ 

τὴν ἑαυτοῦ σκιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν} ἑαυτοῦ Β, 5ε4 σ 484. Ὁ, σαυ- 
τοῦ Τ τοΟΙΟ ἐφῴης ἂν χαίρειν παρεὶς ἀποχρίνασϑαι τοῖς σεαυτοῦ 

σοφωτέροις] τοῖς ἑαυτοῦ Β, 564 σ δαά. ΒΞ τοῖς σεαυτοῦ “ἃ, 5684 ἴς 
Ιη ΓΆ5. --- Ῥτοΐδρ. 3128 σὺ δὲ οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς τοὺς Ἕλληνας 
αὑτὸν σοφιστὴν παρέχω») αὑτὸν ΒΤ Τιᾶςἢ. 200 Ὁ σὺ μὲν οὖν μοι 
δοκεῖς ὡς ἀληϑῶς ἀγϑρώπειον. πρᾶγμα ἐργάζεσθαι, οὐδὲν πρὸς 

αὑτὸν βλέπειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους] αὑτὸν ΒΤ (διπι ἰατηδη 
411 πος ἰοοο αὐτὸν ΠΟῚ 8] ετᾶπη, 564 ἰδυι]8}} ΡΕΙΒΟΠ Δ ΠῚ 6558 Ρὰ- 
ἰεπὶ οὐδὲν --- ἄλλους δὰ ἀγϑρώπειον πρᾶγμα τα ίεγεηίεβ) ΗΙΡΡ. Ι 
201 Ὁ βούλει σοι εἴπω ὦ Σώχρατες ὃ εἰπὼν εἶναι τὸ καλὸν ἀπαλ- 

λάξεις σαυτὸν τῶν πολλῶν λόγων] αὐτὸν Τ --- ΑΟΙ͂Ρ. Π 143 Ὁ 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐχεῖνό σου καταγνώσομαι, ἐϑέλειν ἄν σε πρὸς τὴν 
ἑαυτοῦ μητέρα ΠΟ ΤΡΙΕΊΘΟΥ, ἅπερ Ὀρέστην φασὶ ἅ. τ. ᾿: Απιδῖ. 
ι364 ἐν γηὶ χειμαζομένῃ ποτέρῳ ἂν δῆλον ἐπιτρέποις ἑαυτόν τε 
χαὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ κυβερνήτῃ ἢ τῷ φιλοσόφῳ; αὐτόν τε καὶ τὰς 
ἑαυτοῦ Τ' 

Ιάθηλιιβ ργδθίθυ πηπη), ΤΌΪ ἑαυτοὺς ρτο ἡμᾶς αὐτοὺς Ροδιξππι 
ΓΕΡΘΙΠ.115, ΘΧΘΠΊΡΠΙΠῚ σεΐίεγα δα βοϊπτη ἑαυτοῦ Ρτο σαυτοῦ Δ ΠΡ 1- 
[Δ ῬΟΙΙΠΘΓΘ. ΟΟἸἾἸΟΓΙ ἸΟΘΟΙΙΙΠ) ΠΊΕΠΊΟΓΙΔΠ ΔΟΟΌΓΑΙ 5. ΠΟΌΪ5 1η- 
ἀδρδηθ θυ ἀποθι5 ῬΠΔΕἄΟΠ15 ἸΟΟοΙ5. δ]τῈῚ ἴοηβ (1) σαυτοῦ εἴ σεαυ- 
τοῦ Ξυρρεάϊίαί; Ῥτγοΐαρ. 312 ἃ 1,80. 2ΖΟΟ Ὁ ΗἸΡΡ. 1 2901 ΒΕῚΤ 
αυϊάετμῃ αὑτὸν γε] αὐτὸν Ῥτο σαυτὸν ργαεθεηΐ, 5ε4 πος ἐαϑε ΟΠ Τὴ 
Πᾶς τε συοάειητμηοαο ἀεὈΠΠ 1 αΐατ, σαοα σ᾽ ἔοιτηδε αὑτὸν δπίεοεαϊ; 
Ἰοσοβ 411 δάπις τα] οῖ! ϑηΐ, ΑἸΟΙΡ. πὶ 143 ς Απηδΐ. 136 ἃ, 51 4ὰ1- 
ἄδπι ᾿πἀαραίατι! σπτηι5. 2 λα ο711 0147: ΞΘΥΤΩΟΠΘΠΊ, ΟΠ ΓΘ ἀα ὈΘτηι5, 
4ΙΔΙΠΊ 1 4ΠῚ Ῥοβίθτοσα Ζποατ8 Ιοοο σ ἀηϊεοαάςδηβ εἴ βοπρίασζα ΠΟΤῚ 
Τ' ἀυθις}ἸΟΠθ τὴ τηόνεσα ροΐθϑί. Εὸχ 15 σα δάδπις αἰβρυΐανιπηι5 
αἰ 5ῸΠῚ ῬΓΟΠΟΠΊΙΠΙ5 αὑτοῦ ῬΥῸ σαυτοῦ ΠΌΔΙΩΥΙΒ 1ΔΠὶ ΤΊΠΠΔΘΟ 5. Υ 
ἑαυτῷ ποίπμη Ρ]αΐοηὶ οοποράδγηιβ Υἱχ ἃ ΠΟΌΪ5 ἱπΠηρΡΕ ΓΑ ὈΙΓΊΠ5; 
ΠΙΌΓΑΙΠ5 Ῥούπ5. αἰ ηγι5 Ππαης Ῥτορίευ Πογατὴ σ δηϊεοεάεξη- 
ἴετὴ [Δ ο]ΠΠτηδτὴ Ῥεγπη αι οηθτῃ; αὑτοῦ, αὐτῷ, αὑτὸν Ῥτο ἐμαυτοῦ, 
ἐμαυτῷ, ἐμαυτὸν πυπαπατη ἀρια Ῥ]αἴοπομη ἀεί χίτηι5; ΠΑΠῚ ὉΠῸΠῚ 
ΘΧΘΙΉΡΙΌΤΩ, 400 Ππης ἈΒΌΤΩ ΤοΠπἢττηδγιηΐ, Ῥῃδοάοη. 91ς παντὶ 
λόγῳ ἀντιτείνετε, ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προϑυμίας ἅμα ἑαυτόν τε καὶ 
ὑμᾶς ἐξαπατήσας --- οἰχήσομαι, ποη τεοῖς αἰξι]ειπιηΐ, σατη ἴῃ Β εἴ 
Τ᾽ ἀεῆηϊίε βουιρίαστη 511 ἐμαυτόν, ΠΙΠλΪστιπὰ σΟΠ 510 ΠΟΓῸΠῚ ῬΙΌΠΟ- 
ΤΩΪΠΠΠῚ ΠΊ]ΐΟ τηϑῖοσο5 ἀπ Που]αΐα5 Παρεῖ. ΝῚ Ἰρτίαγ [ΆΠΠΟΥ τη ΧΊΤΊΘ, 
οδαϊς τη Ῥ]αίοπεη συοα ΑΡΟ]]Οηΐ 5 ὈΥβοοὶ5 ἀθ οοηϑβίσ, ΒΕΚΚ. 



ῬΡΒΑΒΕΑΤΙΟ. ΧΙΙΠ 

. Ἁ σ ἍἋ ς ᾿ 

Ρ. 195, 25 5ἰαίαϊ: οὐ γάρ φαμὲν ,ἕἑαυτον υβρισα“ ἡ ,,ἑαυτον 
Ἁ δὴ 4 ’ὔ’ 

ὕβοισας“, ἑαυτοὺς δὲ ὑβρίσαμεν. 

8. 13 εἱστήχη (ποη ἑστήκη) 

(εἴ. Ψοσδηλθὶ ῥύόϊθσ. ὃ 83) 

Ευίμγάθμη. 271 ἃ περιειστήκει ΒΤ [γ5. 206 ε εἱστήκει ΒΤ 
ΟΥΤΊΡ. 5328 Ὁ ἑστήκει ΒΤ 586: ΘΠ εἱστήκει ΒΊ Ῥτοΐδρ. 3325 ἃ 
ἀνεστήκη Βί, ἀνεστήχκει Τ ὙΠΕδεῖ. 2οὃ 6 ἀφξ ἑστήκηι Ἔ (Β ἢϊς 
ἄεαϑι). -- ΒΡ. 1.343 ἃ περιειστήκει Ἄς δ θ τ ἀφειστήκει Α. 
Ουΐπαπα Ἰοοῖ5 εἱστήκη, {τἰῦὰ5 ἑστήκῃ. Α πυπαθδιῃ ἑστήκη ΒαΡεί. 

ΟΒοεδοροβο. Ὀ]οΐ. 5906, 27 (1μεηἰΖ Ἡδτγοάϊδη. ΠΡ. 269, 12) 
ἐγένετο εἱστήκειν διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου. 

δ 14 εἴσω ᾿ 

(οἴ, Θομ ποῖον Οἰν. 1 Ρ. 1.117) 

ῬΙαΐο 5θῃρεῦ εἰσω ἀἰϊχιῖ; μδῆς ἰογηλδιη ργδερεηΐ ΒΤ: Οταίγυ!. 
π Πρη 2476 (ΑἸΟΙΌ, 1:-110.π 1448 .τ-- ΔΑ: ἘΡ. Π| 3596 
360 ἃ Τίμι. 78 ἃ γ8ε 796 (015) οἵ. ιπμάοτί 16χ. ϑόορῇοο!. Ρ. 150 
» ἔσω ΘΟΠΊΪΟΙ ΠΌΠΟΙΙΔΠῚ αἸχοπηΐ, αὐ ἴῃ ΤΠ ΘϑαιΤῸ Οβίθηϑβιπη) 6ϑί 
γ0]. 3 ἢ. 343, ἰταρίοὶ νεῦο ποῇ βοίυτῃ εἴσω αἰχεγιηΐ, 564 εἰ] }} 
ἔσω, ὉΌΙ τηδίσχιιπι δι υτα ροβίμπ]αγεί “. 

Ηετοάίδῃ. ΤΘηΐΖ πὶ 504 εἴσω διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου" ὥσπερ 
γὰρ ἀπὸ τῆς ἐξ γίγνεται ἔξω καὶ ἀπὸ τῆς πρό πρόσω, οὕτω καὶ 
ἀπὸ τῆς εἰς εἴσω. 

8 15 ἦα, ἤεισϑα, ἤει (ἤειν) --- ἄτην --- ἤμεν, ἦτε, ἧσαν 

(οἴ. ΘομποεΥ (ἱν. 11 159 (οβεί ναΐ. Ἰθοί. 20 πον. ]εςί. 344) 

ΑΡΟΙ. 21 ἃ ἦα Β: ἤϊα Τ΄.22 ἃ ἧα Β: ἤϊα Τ' 36ς ἦα Β: ἤϊα Τ 
22ς ἀπῇαΒι: ἀπήϊα Τ᾽ ΟΒδιτη. 153 ἃ ἦα ΒΤ Ὑπαδεί. ι8ο ς ἦα ΤΌ: 
ηιὰ Β --- ΒΡρ.ν 4494 ἧα Α. ΗΐΒ5 ΘΧχειηρ 15 ΘἀοσΘ 11 ΤΩΘΙΠΟΥΙΔΠῚ 
ΠΠΡτουτιη Ῥ] ἰοΠ] οοστὴ Ουπλ τὴ ἤα 5815 ὑπΈῚῚ; πΘα 6 δηϊηὶ Β πο- 
απθ Α ἴουμηδθ ἤΐα ἰβϑίῖβ εβϑί; 5015 Τ συδίζαου Ἰοοῖβ ἤϊα ργδθθοί, 
ααδΙηατδηι εἴδη 15 ΠΡΘῚ ἔουπιᾶῖ ἦα αι ῥτούϑιι5 Ἱρπογαγίί. 
ἤϊα ΠΙΡΓΑΓ5. 6556 ΠΡ ημππη} αἰποιίαι 6χ 115, 4186 πίονος Πιοηγ- 
5115 δρυά ῬΒΟΙΠΠῚ (. όο ΒΟΥ ΑΙΊΖ) ΠΟΡΙΒ ΠαΙΓαΐ: ἴα, ἴπαιπῖ, 
δισυλλάβως τὸ ἐπορευόμην" σὺν τῷ ι γράφεται" οἱ γοῦν Ἴωνες ἤια 
λέγουσι. ἘΟΓΠΊΔΙῺῚ ἥξειν 5εοσηἀιπη ΠΠὈγῸ5. Ρ]δίοηὶ ΟΠ ῬΟΒΒΙΠ.115 
νΙΠἸσαγα; ΠΔΠῚ ΠΟ ἰἴοοο, ΌΌΙ δαϊίοτοϑ πδης ἔουιηδπλ Ρ]αΐομὶ οΟὔ- 
ἰπιβοσιηΐ, 1,γ8. 2ΖοΟῦ ε προσήειν ΠΟμ Θχϑίαϊ ἴῃ ΠΙΡΥ5, ΟΠ ἴῃ Β 
προσείη, ἴῃ Τ' προσήει 5ογιρίστα 51. Ψεπιμὴ εδϑὶ πσροσῇα νεὶ ρΡο- 
τὰὰ5 προσῇ΄. 



ΧΙν ΡΕΚΛΔΕΒΑΤΙΟ. 

Τῃ αἰΐεγα ρϑίϑομδ ρυδηπηδίϊοὶ ουπτᾶὰς συ! θη ἥεις εἰ ἤεισϑα 
Ρτοίθσαηΐξ, βε εχ ἢδο πιειηοσῖα οἰποεῖ βοϊστη ἤεισϑα Ῥ]αἰΟΠ]5 6556: 
ΕἸ ΠΥΡΗτ. 4 Ὁ ἐπεξήεισϑα Β: ἐπεξίησϑα Τ Τίπι. 26 ο διήεισϑα Δ. 

Τς ἰετία ρείβοηδ ἤει (αηΐε νοσδίθηι ἤειν οἵ, ρῥτδεῖ, δά 1 ερ.Ψ 
δ 13) ΠΙΠ1] αἰἰββεηίμιηΐ ρταηητηδί!ο!. 

Πα ]6 πη πυτηθσιη δαποίαγις (ονείιβ πον. ἰθοΐ. 344 56 116] 
ἰδηΐπὶ ἰὼ ΑἰπΠσοσπιη [0115 οχϑίασε: Εὐγάδμ. 2094 ἃ ἤτην {: 
εἰτην ΒΤ. 

Εὐτῃγάςδπμ. 304 Ὁ ἄπημεν Β, ἀπῆμεν Τ' ῬΗδΕραγ. 269 ἃ γραβρ 
Β, δύγμιμεν Τ ΤΠαδθί. 157 4 διῇμεν Β, διηιμὲν Τ 162. διῆμεν ΒΤ 

ΞῸΡΠ. 254 ἃ διήιμεν Β, δίειμι Ὑ Ῥτοΐδρ. 31: ΤῸ περιήιμεν ΒΤ 05 
πρόσημεν Β, προσῆμεν Τ᾽ 3624 ἀπήιμεν Β, ἀπῇμεν Τ᾽ ῬΗδαάοη. 
50 ἃ εἰσηιειμὲν Β, ἤιμεν Τ. ΑΙΟΙΡ. 1 124 ε ἥμεν ΒΤ --- ΒΡ. 1 
327 Ὁ ἀπῇμεν Α 3280 ἦμεν Α 328ς ἧμεν ΠπΙ 404 Ὁ διῇμεν Α νι 
4806 διῆμεν Α Χ ὄοροε διῇμεν Α ΕΡ. νπ 3458 διεξῆμεν Α. Ἐκ 
ὮδΟ Τ]ΘΙΠΊΟΥΙα ΟΙΙΔΙΏΥΙ5 νατα ΕΟ ΠΟΠβίδηζ 1ἃ ἰδηΊ6 Π ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΟ 
ΠΟηΒΘαΙΠαΓ, πὸ Ῥ]αΐοηϊ Π1Π|18Π} 4]18 10 [ΟΥΤΩΔΠῚ ῬΟΘΒΙΠΊ15 ἀδ͵6 
ὨἶἾΒῚ ἦμεν, 481 [ΟΙΙΔ ΠῚ ΟΠ εἰΐδτη ροδίαα βοεηϊοὶ ροβαδτηΐ 
(εἴ. Ατβίορῃ. ΡΙαΐ. 659), Αἰσδτὴ ΟΥἸΏΠΙΠΟ ΠΟΠ ΡΟΒΒΌΠΙ5. ΠῸΠ 
ὨΔΌΘΙΕ. ᾿ 

ϑεουσηᾶδθ ρεύβθοηδθ Ὀ]Ό.4115. σὰ ]ΠΠππὶ ἀρ Ρ]αΐομθ πη ΠΟΥΪ 
ΧΟΡ  υ1η. 

ΠΗ ΠΟΙΠτ15 εϑὲ ἄς ἰετία ρείβοηδ ἱπάϊοατε: [,γΧ8. 2Οῦ ε ἤεσαν 
ΒΤ ἘΡ.1 352. ἤεσαν ἃ Χ όοοε ἤεσαν Α. Μεπιοτῖα ἰσιτασ Π0το- 
ται Ρ]ἰοπ] όσα Παια βποίπδηβ ἔοστηδπὶ ἤεσαν ἰπείαγ; οἱ ἔδτηθπ 
ααἀνογβδίαγ οἱ ΒΤΑΤΩΤΗΊΔΙΙΟΙ ΑΕΙΠ ὈΙΟΠΥΒΗ. ἰΕΒΕΙΠΔΟΠΙΉΤΩ, αὶ γΕΓΌΙ5 
ϑαρτα 1η 4 Ἰοα. 15 ἴα δισυλλάβως τὸ ἐπορευόμην" σὺν τῷι ,γράφεται" 
οἱ γοῦν Ἴωνες ἤϊα λέγουσι δες δάδιάϊι: χαὶ ἧσαν τὸ 1 ἤεσαν" καὶ 
παρὰ Θουχυδίδῃ οὕτως ἀναγνωστέον εἱ ἰΕβὨΤΔΟΠΠΠΤΩ, 4π]ς Ἰερι- 
ΤῊϊ15 1 Εἴγτη. ΠΊΔΡΊΟ {ΠῚ 5. ν. εἰσῇμεν᾽" ἀντὶ τοῦ εἰσήειμεν σὺν 

τῷ τ. Καλλίας Πεδήταις" χαὶ εἰσῇσαν ἀντὶ τοῦ εἰσήεσαν “4γάϑων 
᾿“ερόπῃ ἴατῃ 5. Υ. ἥξειν καὶ πληϑυντικῶς ἤμεν. ““ριστοφάνης 
ΤΠλούτῳ Ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ἦμεν τοῦ ϑεοῦ χαὶ ἐν Γ ἡρυτάδῃ 
ἦσαν εὐθὺ τοῦ Ζιονυσίου" ἀντὶ τοῦ ἐπορεύοντο. Ἡδες ἰεϑετηοηΐα 

60 ΡΙὰ5 ναϊεπί, σπορὰ Θχθηλρ]α ἴοσπηδς ἦσαν ᾿γΔΕΡε πὲ εχ Ῥοδεβ 
ΒΟΘΠΙΟΙ5 ΡΕΙα, ἀα05 Ροΐεβι Δα1: Ατιβίορῃ. Εἶπ. θ04 ταῖς ὁπλαῖς 
ὥρυττον εὐνὰς καὶ μετῇσαν στρώματα. Νεο νἱάθηϊαῦ ΟΠΊΠΙΠΟ 
ἃρυάᾷ Ῥοδίαβ 50 ῃ]ΟΟ5 Ἡ ἌΡΕΙ ἤεσαν ΘΧΘΙΏΡΪα δχϑίασθ; ῬεΊβαύ τὼ 
Ἰσττῦ, ἀπηγπιοᾶο ἰα]6 ογιδίττ, ἴῃ Πᾶς βθηϊεπίϊα, αἴ ἤεσαν Ὁ Αἴ- 
[1615 βου! ρίου 15. ΔΘ πη εὐ ΠΡΥΔΤΙΟστ ΠῚ ΟΡΘτα [δοίη 6556 5ἴδ- 
ἴπδπ|, 4πὸ5 οἰΐατὰ ἦσαν ἴῃ ἤεσαν ἀἰββο νϑθθ, ὉΌῚ 14 Ὁ ἰέναι 6556 
Ρτοίδοϊι πη) ΟΡ Ππαγθηΐατ, Παιαᾶ 1πϑοϊῖθ δηϊ πη ἀνουτ ΘΔ] απαρϑί, 
ΒΥ. 10. 



ΡΕΑΒΕΑΤΙΟ. ΧΥ 

8 τό ἤϑεος 

ΙΔ ΘΥ βϑιτ, Π.Ά] ΘΙ 1π νερὸ ἤϊα δαγηιβουιηῦ ΠΠΡΥΔΙ, Εἰϊδ1ὴ 
ΑἸϊα νοσδῦι]α ρᾶ558 βϑιηΐ, νεῖ ἤϑεος, πᾶτὰ Α: [,6ρ. νπὶ 840 ἅ 
ἠΐϑεοι Ττχ 877 6 ἠἴϑεον 

» ΑΙΠΟΙ ππαηαπδτῃ Δ] 16 Γ ααδηι ἤϑεος ἀϊχοτιηΐ τρισυλλάβως “ 
τοοία (οδίι5 ΤὩΠ6ΠΊοβ. Χ ᾿. 59; Π8ΠῚ ΠαΌδτηι5 ἰθϑ ΠἸΟΏΠΠΙῺ 
ΑΘ] ΠΙΟΠΥ511 ἀριά Ἐλικίδίῃ, δᾶ 1]. Ρ. 1166, 35 ὡς δὲ καὶ τρι- 
συλλάβως ἤϑεος λέγεται ὁ ἠΐϑεος προσγραφέντος τοῦ τ Διονύσιος 
ΑἽἸλιός φησιν καὶ ἔστι, φασὶν (1. φησὶν»), ᾿4ττικόν' οὕτὰ 40 
[ΕΠ ΠΊΟΠΙΟ ροδίαθ σοηβριγδηΐ οἵ. Ἐλι ΠΡ. ῬΏοΘη. 945 ΞΞΞ 952 σφα- 
γὰς ἀπείργουσ᾽, οὐ γάρ ἐστιν ἤϑεος ϑορῇ. Οεά. Ἐ. 18 ἱερῆς, ἐγὼ 
μὲν Ζηνός, οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ἠϑέων 



ΝΟΈΛΕΗΕΟΝ ΙΝΌΕΧ.: 

Β (ΒεΚΚεῖ 30) ΟἸαγκίαπαβ βῖνε ΟΧΟΏ Θη515 βῖνε Βοαϊδίδηϊμϑ, 48 αὰο 
οἵ. ΠΡΓαΠη τηθαπ, 48] ΠΟΥ ΙΓ οἾΝοναθ (οτγηπηθηΐδίοηαβ ΡΪα- 
τοηϊοαα δ γΖ. 1871“ Ρ. τοῦ. 

Τ (ΒΕΚΚΕοῖ τὴ Νεπείιβ Δρρεηά. οἷαϑ5. 4 Ἷοά. 1, π θη ΟἸΠΠΙΙΠ. 
ΠΡτοσατ βεσπηάδα ἔβυ,}}186 ἰοπίδιη 6558 ἀδ πη οηβίγανὶ 07Ὸ Τῆ6Ὸ ᾿ 
41] ἸηϑοΥΙ ΙΓ... ΠΕ ΡΕΥ ἄθη Ῥ]αίοσοάσχ ἀοσ ΜαγκΚιβΟΙ ]ΠΟΥΠΕΙΚ ἴῃ 
ψεηδαιϊρ ΔΡΡΕΠα. οΪ455. 4 ΠΥ. 1 [.61]ΡΖ. 1877“΄. 

Ὁ 5ἰρῃηϊῆοδί τηδηππ ΑἸΐθσδαμῃ ΠΥ] Β. 

ι 5ισῃηϊῆσαί τηδηιτη δἰΐεγαμπῃ ΠΡΥῚ Τ. 

ΕῸ]18, ραρίηδϑ ΕΠ ὈΥῚ ΟἸΑΥΚΊΔῊΙ ΠΌΙΤΏΘΥΙ Ἰ1Π0]5. 1ΠΟ]1151 ἴῃ 68 ΤΠΔΙΡῚΠ6 
1η6]σϑηΐ, ἴῃ απ αἴϊατη Θίερμδηΐδηδα ΘαἸ ΠΠΟΠ15 ραρίηδα πα Ἰσδηΐαγ ; ΠΌΤ] 
γ᾽ ηθΕ ἔο]18 δίᾳιιϑ ΡαρΊηδ6 ἴῃ δἰΐθύα τη Υρὶης Ἰασαηίαγ. 

ὕὰ ἴῃ νο]υμηῖης ἀποάδοϊσμηο, [ἴα εἰϊδπ 1η ΠΟ. βαρίτηο νο]ατηϊη6 
βογιρίασαβ 486 δά σγδίϊο πῇ ΒΟΥ 6 η4 1], δα ἐοΥπΊα5 νοσα]οσαχη ροσί- 
ΠΕΘηΐ ἴῃ ΔΡΡΕΠΑΙσ6πῚ το]ασανι. {501 ἰδηηθη πἴ116 655ε ν] ἀθραΐασ, δάπο- 
τς] 65 Πι]τ5 σΘΠΘΓ5 οἴ]Δπὶ ἴῃ ἀρραζαΐσσῃ οὐ] στ ΤΕ ΟΘΡΙ. 

Ργδβίεσ. Πο5 ἄτιὸβ ΠΡΥῸ5 Δ1105 ΠΟ ΠΟΙΉΪΠΑΥΙ Π1δὶ Ρ8 1015 ἰοοὶβ ϑῖνα 
ῬΓΟΡΊΟΣΙ νϑύδπ σΟΠΙ ΘΟ ΓΑΙη δῖνα Ῥτορίου 8|1ΔΠΔῈ σϑΌβαμ; ποίϊ5 ὨΪ 501] 
σΟαΙς(65 ἃ Τὴ6 1Π5]ΡῺΪΙ δυηΐ: 

ν᾽ (ΒεκΚκεϑὴ 4 Θὴ Ναιϊϊςαπιβ 225, 226, Δρορταρῆυτχῃ ΠἰὈτὶ (ἸΑγκίδηὶ. 

Ρ (ΒεκΚΚοῖῖ Β) ΡῬαγβίηιβ 1808 (0]. 2ο88), Δροφσταρ απ ΠΟ τ] Ν᾽ ΘῃΕ. 

Η (ΒεκΚΚΚ ΟῚ αἡ) Πιδυγαηίδημβ ρ]αΐ, 85. ἢΥ. 6, ΔΡοΟΡΥΑΡυπΠῈ ΠΡΥ] Ρ. 

Ε (ΒεΚΙΚκοαῖ ,.Ξ) Βεβϑασιοηὶθα ΠΡΘΥ βῖνα Νεπείαβ 184, ἀα σαἰπ5 ἔοητς- 
Ῥι5 ἴῃ ἢΪ5 αἸ4]οΡῚβ οἴ. ΡΙαϊοσοάεχ Ρ. 93. 

ΑἸΙοΚ5 Πρτοβ ραϑϑὶτ ἃ τὴ6 δαὶ ᾽ῖοβ ἤθη ποίϊ5 ἀἰβέϊηχι, νϑ] αι ψ1η- 
ἀοΡΟΠΘΠβοτῇ 5000]. 7, σαϊπ5 ΠΌΥῚ Ἐπίῃν ἀθηηαμ ρΡ56 σομπίμ!!, Ῥγοίΐαρο- 
τα Απίομϊι5 ΚαηΖ, ορίπηαᾶς 5ρεὶ δ] ϑοθηβ, σαπ|5 ΡΥΟΡΘΏΒΔΙΩ ἴῃ Τὴ6 
γοϊαπίδίθτῃ ΠΟῚ 58115 ἰδ ἄδγθ ΡΟΒ5.1Π|. 



ΒΥΘΥΔΗΜΟΣ 
δ) ΡῚ τ πος Ρ] ; τς 

ῃ ἐριστικός᾽ [ανατρεπτικὸς]} 

ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΙΑΔΟΤΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠᾺΑ 

ΚΡΙΤΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΉΣ, ΕΥ̓ΘΥΔΗΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ, 
(αι. "ΡΥ ΚΛΕΙΝΙΑΣ, ΚΤΉΣΠΙΠΟΣ 

145 Ὁ) 

ΙΟ 

15 

Τίς ἦν, ὦ Σώχρατες, ᾧ χϑὲς ἐν «υχείῳ διελέγου; ἢ 
πολὺς ὑμᾶς ὄχλος περιξιστήκειν, ὥστ᾽ ἔγωγε βουλόμενος 

ἀχούειν προσελϑὼν οὐδὲν οἷός τ᾽ ἢ ἀχοῦσαι σαφές" ὕπερ- 
χύψας μέντοι χατεῖδον, χαί μοι ἔδοξεν εἶναι ξένος τις, ᾧ 
διελέγου. τίς ἣν; 

ΣΩ. Πότερον χαὶ ἐρωτᾷς, ὦ Κρίτων; οὐ γὰρ εἷς, ἀλλὰ 
δύ᾽ ἤστην. 

ΚΡ. Ὃν μὲν ἐγὼ λέγω, ὁ ἐκ δεξιᾶς τρίτος ἀπὸ σοῦ χα- 
ϑῆστο" ἐν μέσῳ δ᾽ ὑμῶν τὸ ᾿“ξιόχου μειράχιον ἣν. χαὶ 
μάλα πολύ, ὦ Σώκρατες, ἐσιδεδωχέναι μοι ἔδοξεν, χαὶ 
τοῦ ἡμετέρου οὐ πολύ τι τὴν ἡλικίαν διαφέρειν Κριτο- 
βούλου. ἀλλ ἐκεῖνος μὲν σκληφρός, οὗτος δὲ προφερὴς 
χαὶ καλὸς χἀγαϑὸς τὴν ὄψιν. 

ΣΟ, Εὐϑύδημος οὑτός ἔστιν, ὦ Κρίτων, ὃν ἐρωτᾷς" 

ὃ δὲ παρ᾽ ἐμὲ καϑήμενος ἐξ ἀριστερᾶς ἀδελφὸς τούτου, 
Διονυσόδωρος" μετέχει δὲ χαὶ οὗτος τῶν λόγων. 

ΚΡ. Οὐδέτερον γιγνώσκω, ει Σώχρατες. καινοί τινὲς 

αὖ οὗτοι, ὡς ἔοικε, σοφισταί" ποδαποί; χαὶ τίς ἡ σοφία; 
Σῷ. Οὗτοι τὸ μὲν γένος, ὡς ἐγῴμαι, ἐντεῦϑέν ποϑέν 

ιἑ8 

τ τίς --- 5 ἦν (πιεάϊι5 ὥστ᾽ --- κατεῖδον οτηϊ5515) Πεπηείσιιβ περὶ ἑρμηνείας 
τῇςεῖ. στ. ΙΧ 97 412 (111 311 ϑρεῃρεὶ!) 

1: ἦ ἴῃ ταϑβ. Β (ἢ Π6πιβίτ115): ἢ Τ' 4 κατεῖδον Τ: κατίδον Β. 
6 πότερον Ἠεττηδηη; ὁπότερον ΒΤ (λέγ᾽ ὁπότερον Βαάπαιη Αἀδεπά, 
78) το ἐπιδεδωκέναι Ὀϊ: ἐσπιδεδηλωκέναι ΒΥ [ΤΙ διαφέρειν ἘΠ: 
διαφέρει ΔΡΟΡΤΆΡΠΑ, ΡτΟΡάν!ΐ ΝΑΟΥ͂ σομηπ,. ΠΠ 68 12 σκληφρὸς ΤΊ 
σκλῆφρος Β 15 ὁ δὲ παρ᾽ ἐμὲ Τ: ὃς δὲ παρέμενε Β 16 μετέχει 
ΒΤ: μετεῖχε ἩφΙπάογί τ8 σοφισταί" ποδαποί; καὶ ἰἸηζθγρυηχθγαηΐ 
Τυχίσαηβθβ:; σοφισταὶ ποδαποί; καὶ ΔΝ ΙΠΟΚΕΟΙπιΔηη, ροϑβί σοφισταὶ 
δαά. Σω. Ναί 5141ΠΠὈαυτὰ 

Ῥίαίο νοΐ. γ'11. Ἰ 

(ΩἹ. {τὲ 
Β 317) 

65: Τὴ Ἀὲ 
211 



») ΠΛΑΤΏΩΏΝΟΣ ΡΥΡῚ 

2 3 , 2 “ κ 2 , ͵ ᾿ 

εἶσιν ἐχ Χίου, ἀπῴχησαν δὲ ἐς Θουρίους, φεύγοντες δὲ 
ἐχεῖϑεν πόλλ᾽ ἤδη ἔτη περὶ τούσδε τοὺς τόπους διατρί- 
βουσιν᾽ ὁ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, ϑαυμασία, 
ὠ Κρίτων" πάσσοφοι ἀτεχνῶς τώ γε, οὐδ᾽ ἤδη πρὸ τοῦ, 
ὅ τι εἶεν οἱ παγχρατιασταί. τούτω γάρ ἔστον χομιδῆ 
παμμάχω, οὐ χατὰ τὼ ᾿Ἵχαρνᾶνε τὼ παγχρατιαστὰ 

Ὁ ἀδελφώ" ἐχείνω μὲν γὰρ τῷ σώματι μόνον οἵω τε μάχε- 
σϑαι᾿ τούτω δὲ πρῶτον μὲν τῷ σώματι δεινοτάτω ἑστὸν 
χαὶ μάχῃ πάντων χρατεῖν᾽ ἐν ὅπλοις γὰρ αὐτώ τὲ σοφὼ 

212 πάνυ μάχεσϑαι χαὶ ἄλλον, ὃς ἂν διδῷ μισϑόν, οἵω τε 
ποιῆσαι" ἔπειτα τὴν ἐν τοῖς διχαστηρίοις μάχην χρατίστω 
[καὶ] ἀγωνίσασϑαι χαὶ ἄλλον διδάξαι λέγειν τὲ χαὶ συγ- 
γράφεσϑαι λόγους οἵους εἷς τὰ δικαστήρια. σιρὸ τοῦ μὲν 
οὖν ταῦτα δεινὼ ἢ ἤστην μόνον, γῦν δὲ τέλος ἐπιτεϑείκα- 
τον παγχρατιαστικῇ τέχνῃ. ἣ γὰρ ἦν λοιπὴ αὐτοῖν μάχῃ 
ἀργός, ταύτην νῦν ἐξείργασϑον, ὥστε μηδ᾽ ἂν ἕνα αὐτοῖς 
οἷόν τ᾽ εἶναι μηδ᾽ ἀντᾶραι" οὕτω δεινὼ γεγόνατον ἐν τοῖς 
λόγοις μάχεσϑαί τε χαὶ ἐξελέγχειν τὸ ἀεὶ λεγόμενον, 

Β ὁμοίως ἐάν τε ψεῦδος ἑ ἐάν τε ἀληϑὲς ἡ. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ 
Κρίτων, ἐν νῷ ἔχω τοῖν ἀγδροῖν παραδοῦναι ἐμαυτόν" 
χαὶ γάρ φατον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ὃν- 
τινοῦν τὰ αὑτὰ ταῦτα δεινόν. 

([. 3188) κρ᾿ -Ῥξ δ᾽. ὦ Σώχρατες; οὐ φοβεῖ τὴν ἡλιχίαν, μὴ 

Υ δὴ πρεσβύτερος ἜΝ 
Σῷ. Ἥχιστά 7ὲ, ὦ Κρίτων, ἱκανὸν τεχμήριον ἔχων καὶ 

παραμύϑιον τοῦ μὴ φοβεῖσϑαι. αὐτὼ γὰρ τούτω, ὡς 

5 τούτω --- 6 παγχρατιαστὰ ῬοΙΙ]υχ 3, 150 Ρ. τ42 ΒΕΚΚΚΕΥ 

Ι φεύγοντες ΒΤ: φυγόντες Ἡεϊπάο 3 ϑαυμασία Β: ϑαυμά- 
σίαι, Ξε δὐςσεηΐαβ βαρτα ἐ ἀεϊ θεία Τὶ, ϑαυμάσι (α τῇ. τες.) Δρορτ.Η, 
ϑαυμάσαι ΝΥΊΠΟΚΘΙτΊΔ πη Ργαβί. Ιερ.. ΧΥῚ, ϑαυμάσιοι (νεὶ ϑαυμασίοω) 
Ηεϊηάοτῇ (εἴτα ὦ ϑαυμάσιε Κρίτων Ρτόροσυϊε Ηεϊπάοτέ, ϑαυμάσι' 
ὦ Κρίτων ὡς Μαί[ῃϊΔ 6) 4 πασσόφω ΒΔάΒδτη | τώ γε Β: ὡς ἐγωγε 
Τ, τωὠνδρορὲ ΒαάΠδΠ Αἀάεπά. γ8 (ὦ γε --- οὐδ᾽ ἤδη -- παμμάχω --- 
οὐ) ὙΥ ἸΠΟΙΚΟΙ δ Πη 5 ὅ τι Ηεδιιβάβ βρεο. οτῖί. 56: ὅτε ΒΤ | οὲ 
σταγκρατιασταί ΒῈ: παγπρατιασταί να] σοι σταγκρατιασταί Ηοεπο- 

Ὀ6ΕἸκ ΗΙ5βίηΚ δηϊπηαᾶν. 33 6 ἀκαρνᾶνε Τ, ᾿ἀκτορίωνε ἸΝΔΌΕΥ ΠΟΤΙΏΠΊ. 
Π 67: ἀκαρνᾶνε ἐγενέσϑην Β, Ρτοθν ΕΝ ΠΟ ΚοΙππάπη, ἐγενέσϑην Ροβί 
μάχεσθαι ἰγαηβροβιῖξ Ἡδττηδηη (παμμάχω κατὰ τοὺς ᾿καρνᾶνας 
τοὺς παγχρατιαστάς ῬΟ]]αΧ) τῶ παγκρατιαστὰ ἀεἸεν!ξ ΝΑΡεῦ 
9 μάχῃ πάντων ΔΠΟΏγΤηΙ5 οὗ. Ν. (, 55: μάχη ἡ πάντων Β, μάχη ἢ 
πάντων ἐστι Τ (ἢ πάντων κρατεῖ Μαανὶρ δάνετϑβ. Ι 407, καὶ --- κρα- 
τεῖν ἀ6]ενὶ Βαάμαπ) 12 καὶ ἀΕ]εν!: καὶ αὐτὼ ΗἨετΠεΐῃ ΕἸεοΚεἰ5. 
ΔΠΠΔ]. 95 (1867) 538 15. ἢ γὰρ ἣν λοιπὴ αὐτοῖν ΒΤ: ἢ γὰρ ἔτε 
λοιπὴ αὐτοῖν ἣν γρειΤ 23 δὲἘΒ: δαὶ ΤΟ 25 ἔχων Τ. ἔχω Β, ςἶ.20, 19 
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ἔπος εἰχιεῖν, γέροντε ὃντε ἠρξάσϑην ταύτης τῆς σοφίας, 
ἧς ἔγωγε ἐπιϑυμῶ, τῆς ἐριστιχῆς" πέρυσιν ἢ “τροττέρυσιν 
οὐδέπω ἤστην σοφώ. ἀλλ᾽ ἐγὼ ἕν μόνον φοβοῦμαι, μὴ αὖ 
ὄνειδος τοῖν ξένοιν περιάψω, ὥσπερ Κόννῳ τῷ Μητρο- 
βίου, τῷ κιϑαριστῇ, ὃς ἐμὲ διδάσχει ἔτι καὶ νῦν χιϑαρί- 
ζειν᾽ δρῶντες γοῦν οἱ παῖδες οἱ συμφοιτηταί μοι ἐμοῦ 
τὲ καταγελῶσι χαὶ τὸν Κόνγνον χαλοῦσι γεροντοδιδάσχα- 
λον. μὴ οὖν χαὶ τοῖν ξένοιν τις ταὐτὸν τοῦτο ὀνειδίσῃ" 
οἱ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἴσως φοβούμενοι τάχα μξ οὐχ ἂν ἐϑέ- 
λοιὲν σπροσδέξασϑαι. ἐγὼ δ᾽, ὦ Κρίτων, ἐχεῖσε μὲν ἂλ- 
λους πέπειχα συμμαϑητάς Ἴ:) φοιτᾶν πρεσβύτας, ἕν- 
ταῦϑα δέ γε ἑτέρους πειράσομαι τιείϑειν, χαὶ σὺ τί οὐ 
συμφοιτᾶς; ὡς δὲ δέλεαρ αὐτοῖς ἕξομεν τοὺς σοὺς ὑεῖς" 
ἐφιέμενοι γὰρ ἐχείνων οἶδ᾽ ὅτι καὶ ἡμᾶς παιδεύσουσιν. 

ΚΡ. .2“λλ᾽ οὐδὲν κωλύει, ὦ Σώχρατες, ἐάν γε σοὶ δοχῇ. 
πρῶτον δέ μοι διήγησαι τὴν σοφίαν τοῖν ἀνδροῖν, τίς 
ἐστιν, ἵνα εἰδῶ, ὃ τι χαὶ μαϑησόμεϑα. 

Σῷ, Οὐχ ἂν φϑάνοις ἀχούων᾽ ὡς οὐχ ἂν ἔχοιμίέ γε 
εἰπεῖν, ὅτι οὐ προσεῖχον τὸν γοῦν αὐτοῖν, ἀλλὰ πάνυ χαὶ 
ζροσεῖχον καὶ μέμνημαι, χαί σοι πειράσομαι ἐξ ἀρχῆς 
ἅτεαντα δεηγήσασϑαι. χατὰ ϑεὸν γάρ τινὰ ἔτυχον καϑή- 
μένος ἐνταῦϑα, οὗπερ σύ μδ εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ 
μόνος, χαὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον ἀναστῆναι" ἀνισταμένου δ᾽ 
ἐμοῦ ἐγένετο τὸ εἰωϑὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. πάλιν οὖν 
ἐχαϑεζόμην, χαὶ ὀλίγῳ ὕστερον εἰσέρχεσϑον τούτω, ὃ τ᾽ 
Ἐὐϑύδημιος χαὶ ὃ 4ιονυσόδωρος, χαὶ ἄλλοι μαϑηταὶ ἅμα 
αὐτοῖν πολλοί, τες ἐμοὶ δοχεῖν" εἰσελϑόντες δὲ περιεπα- 

25 ὀλίγῳ --- τούτῳ Ῥυϊϑοίαῃ. ἴπ5ὲ. ΧΥΤΙΠΙ 245 (11 330 Ηεσγί) 

2 τῆς ἐριστικῆς ἀδ]θνῖ ΝΑΟΥ͂ ΟΡ5. οΥἹἝὮ, 5 [ πέρυσιν Β: πέρυσιν 
δὲ Τ ὙΠ αὐ: αὐτὸς. ὅ τῷ κιϑαριστῇ ἀε]ον!ΐ ΒΑΠδΠῚ (Δ 
κιϑαρίζειν ἀφ] Πα 17) 6 γοῦν ἨοτΠεὶπ (οπίεςς, (1861) 5: οὖν 
ΒΤ] μοι ΨΊΠάοΡ. 50}ρ!. 7: μου ΒΤ, ἀεϊενι Βδαάμδπη 12 τί οὐ 
συμφοιτᾷς; ὡς ΔΝ ΠΟΘΙ μΊΔΠΗ : τέ (τε ἐν που συμφοίτα ἴσως ΒΊ, δή- 
που συμφοιτᾷς. ἴσως Αξῖ, τί που συμφοιτᾷς" ὡς ΒεγΩΒΑΓαΥ ὀγῃΐ. 
333, τί οὐ συμφοιτᾷς; ἴσως (νΕὶ σέ γέ που συμφοιτᾶν ΔΑ΄4εΠά, 78) 
Βδάμπαμ, δήπου συμφοιτήσεις; αὃβ ΘΘὮγνγΑ] ΕἼ ΘΟΙΚΟΙ5. 107 (1873)492 
13 ἕξομεν Β: ἄξομεν Τ' 15 δοκῇ Τ: δοκεῖ Β 5 εἶδες ΨΜιηΔΟὈ. 
5ΒΌΡΡΙ. 7: ἴδες ΒΤ 25. ἐμοῦ Ῥ: δέ μου) 25 τούτω ἀοἰθνῖ 
(οβεῖ τηθ.3 11 252 26 ἅμα αὐτοῖν 5οτῖρθὶ: ἅμα αὖ Β, ἅμα 
Τ, ἅμα οὐ ἩδΙΠΊΔηη 2) Ροϑβί στολλοί ἸΔσυπδπὶ Ἰηα]σανὶ (ξένοι 
τηϊοτοϊ ῖσβα νἱἀδίυτ): ἄλλοι ἅμ᾽ αὐτοῖς πολλοί, μαϑηταὶ ΒΑάΠδΠη 
Αἀάεπά. 79 | δοκεῖν (ν τηϊη Π!]οΥα οπαγαςσίοσα βοχρίαμ) Β: δοκεῖ Τ' 
Ι εἰσελϑόντες ΒΤ; εἰσελϑόντε ΨΊΠπάΟΡ. 50ΡρΡ]. 7, Ρτορανι (οναϑί 
ΤῊΠΘΙ.3 11 252 

1: 
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τείτην ἐν τῷ καταστέγῳ δρόμῳ. καὶ οὔπω τούτω δύ᾽ ἢ 
τρεῖς ὁρόμιους περιεληλυϑότε 1 ἤστην, χαὶ εἰσέρχεται Κλει- 
γίας, ὃν σὺ φὴς πολὺ ἐπιδεδωχέναι, ἀληϑῆ λέγων" ὄπι- 
σϑεν δὲ αὐτοῦ ἐρασταὶ πάνυ πολλοί τε ἄλλοι χαὶ Κτή- 
σισττος, γεανίσχος τις Παιανιεύς, μάλα καλός τε χἀγαϑὸς 9 
τὴν φύσιν, ὅσον μὴ ὑβριστής" εὑβριστὴς" δὲ διὰ τὸ γέος 

Β εἶναι. ἰδὼν οὖν μις ὃ Κλεινίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου μόνον 
χαϑήμενον, ἄντιχρυς ἰὼν παρεχαϑέζετο ἐχ δεξιᾶς, ὥσπερ 

(318) χαὶ σὺ φής" ἰδόντε δὲ αὐτὸν ὅ τε “ιονυσόδωρος χαὶ ὃ 
Εὐϑύδημος πρῶτον μὲν ἐπιστάντε διελεγέσϑην ἀλλήλοιν, τὸ 
ἄλλην χαὶ ἄλλην ἀποβλέποντε εἰς ἡμᾶς" χαὶ γὰρ πάνυ 
αὐτοῖν προσεῖχον τὸν νοῦν᾽ ἔπειτα ἰόντε ὃ μὲν παρὰ τὸ 
μειράχιον ἐχαϑέζετο, ὃ Εὐθύδημος, ὃ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐμὲ 
ἐξ ἀριστερᾶς" οἱ δ᾽ ἄλλοι ὡς ἕκαστος ἐτύγχανεν. ἤἦσπα- 

δι ζόμην οὖν αὐτὼ ἅτε διὰ τ τον ἑωραχώς" μετὰ δὲ τοῦτο 15 
εἶπον πρὸς τὸν Κλεινίαν, Ὃ Κλεινία, τώδε μέντοι τῶ 
ἄνδρε σοφώ, Εὐϑύδηιιός τε χαὶ Διονυσόδωρος, οὐ τὰ 
σμιχρά, ἀλλὰ τὰ μεγάλα" τὰ γὰρ περὶ τὸν πόλεμον 
πάντα ἐπίστασϑον, ὅσα δεῖ τὸν μέλλοντα "στρατηγὸν 
ἔσεσϑαι, τάς τε τάξεις χαὶ τὰς ἡγεμονίας τῶν στρατο- 30 
πέδων καὶ ὅσα ἐν ὅπλοις ἱμάχεσϑαι διδαχτέον᾽" οἵω τε δὲ (1462) 
χαὶ ποιῆσαι δυνατὸν εἶναι αὐτὸν αὑτῷ βοηϑεῖν ἐν τοῖς 
δικαστηρίοις, ἂν τις αὑτὸν ἀδιχῆ. εἰπὼν οὖν ταῦτα χατε- 

[9] φρονήϑην ὑτὶ αὐτοῖν" ἐγελασάτην γοῦν ἄμφω βλέψαντες 
εἰς ἀλλήλους, καὶ ὃ Εὐϑύδημιος εἶπεν" Οὔτοι ἔτι ταῦτα, 25 

ὦ Σώχρατες, σπουδάζομεν, ἀλλὰ παρέργοις αὐτοῖς χρώ- 
ιιεϑα. χἀγὼ ϑαυμάσας εἶπον" Καλὸν ἂν τι τὸ ἔργον ὑμῶν 
εἴη, εἰ τηλιχαῦτα πράγματα πάρεργα ὑμῖν τυγχάνει ὄντα, 
χαὶ πρὸς ϑεῶν εἴπετόν μοι, τέ ἐστι τοῦτο τὸ χαλόν. 

6 ὅσον μὴ ὑβριστής - ὑβριστὴς δὲ Βαϊΐογ: ὅσον μὴ (μὴ ΒΌΡΓΤΑ νε - 
5 πη 1) ὑβριστὴς δὲ ΒΤ, ὕσον μὴ ὑβριστὴς ΔΝ ΊΠΟΚΚΕΙτηαπη 8 ὥσπερ 
καὶ Τ: ὥσπερ Β (ροξί ὥσπερ πονὰ ραρῖίπα ἱποῖρῖξ ἴῃ Β) 9 ἰδόντε 
Τ: ἰδόντε  Β 1 ᾿ἀποβλέπον τε: ἀποβλέποντες Β 12 αὐτοῖν 
προσεῖχον Β: προσεῖχον αὐτοῖν ΓΝ δ ἢ ὃ εὐθύδημος Τ: εὐθϑύδημος 

13 αὐτὸν ἐμὲ Β: αὐτόν με Τ, αὐ τὸν ἐμὲ ΝΟ ΚΟΙΤηΔηη 14 ἐξ 
ἀριστερᾶς Τ: ἐν ἀριστερᾷ Β 17 Εὐθύδημός τε καὶ “Ζιονυσόδωρος 
ἀριονιὶ Βαμα [19 στρατηγὸν Β: ἀγαϑὸν στρατηγὸν Τ᾽ 21 “ά- 
χεσϑαι ἀεϊενι Βδάμδηη, καὲ ὅσα --- διδακτέον ἀφ] εν] ΕἸοΙημ5, ὅσα 
εἰ διδακτέον ἀφ]επάυτη 6556 νἱἀθῖυσ 24 γοῦν Ἠδϊπαοτί: οὖν ΒΤ | 

εξ 

βλέψαντες Β: βλέψαντες Τ, βλέψαντε (ομεί Πυπ6 11.311 252 25 ἀλ- 
ω 

λήλους Β: ἀλλήλους Τ 27τι ΒΒ: πουτ 
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᾿Τρετήν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, οἰόμεϑα οἵω τ᾽ εἶναι παρα- 
δοῦναι χαάλλιστ᾽ ἀνϑρώπων χαὶ τάχιστα. 

Ὃ Ζεῦ, οἷον, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγετον πρᾶγμα" πόϑεν τοῦτο 
τὸ ἑρμαῖον εὑρέτην; ἐγὼ δὲ περὶ ὑμῶν διενοούμην ἔτι, 
ὥσττερ νυνδὺ ἔλεγον, ὡς τὸ ττολὺ τοῦτο δεινοῖν ὄντοιν, ἐν 
ὅπλοις μάχεσϑαι, χαὶ ταῦτα ἔλεγον περὶ σφῷν" ὅτε γὰρ 
τὸ πρότερον ἐπεδημησάτην, τοῦτο μέμνημαι σφὼ ἐπαγ- 
γελλομένω. εἰ δὲ νῦν ἀληϑῶς ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἔχε- 
τον, ἵλεω εἴητον" ἁ γτεχνῶς γὰρ ἔγωγε σφὼ ὥσπερ ϑεὼ 
προσαγορεύω, συγγνώμην δεόμενος ἔχειν μοι τῶν ἔμττρο- 
σϑεν εἰρημένων. ἀλλ᾽ δρᾶτον, ὠ Εὐϑύδημέ τε χαὶ Διονυ- 
σόδωρε, εἰ ἀληϑῆ λέγετον" ὑπὸ γὰρ τοῦ μεγέϑους τοῦ 
ἐπαγγέλματος οὐδὲν θαυμαστὸν. ἀπιστεῖν. .1λλ᾽ εὐ ἴσϑι, 
οὖ Σώκρατες, ἐφάτην, τοῦτο οὕτως ἔχον. Μαχαρίζω ὁ ἀρ᾽ 
ὑμᾶς ἔγωγε τοῦ χτήματος πολὺ μᾶλλον ἢ μέγαν βασιλέα 
τῆς ἀρχῆς" τοσόνδε δέ μοι εἴπετον, εἶ ἐν νῷ ἔχετον ἔττι- 
δειχνύναι ταύτην τὴν σοφίαν, ἢ πῶς σφῷν ᾿βεβούλευται. 
Ἐπ᾿ αὐτό γε τοῦτο πάρεσμεν, ὦ Σώχρατες, ὡς ἐπιδεί- 
ξοντε χαὶ διδάξοντε, ἐάν τις ἐϑέλῃ μανϑάνειν. Ὅτι μὲν 
ἐθελήσουσιν ἅπαντες οἱ μὴ ἔχοντες, ἐγὼ ὑμῖν ἐγγυῶμαι, 
πρῶτος μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ Κλεινίας οὑτοσί, πρὸς δ᾽ 
ἡμῖν Κτήσιππός τε ὃδὲ χαὶ οἱ ἄλλοι οὗτοι, ἦν δ᾽ ἐγὼ 
δεικνὺς αὐτῷ τοὺς ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου" οἱ δὲ ἐτύγχα- 
γον ἡμᾶς Υδὴ περιιστάμενοι. ὃ γὰρ Κτήσιτπος ἔτυχε 
πόρρω χαϑεζόμενος τοῦ Κλεινίου, ἐμοὶ δοχεῖν" ὥσϑ᾽ ἢ 
ἐτύγχανεν ὃ Εὐϑύδημος ἐμοὶ διαλεγόμενος προνενευχὼς 
εἰς τὸ πρόσϑεν, ἐν μέσῳ ὄντος ἡμῶν τοῦ Κλεινίου ἐπε- 
σχότει τῷ Κτησίππῳ τῆς ϑέας" βουλόμενός τε οὖν ϑεά- 

σασϑαι ὃ Κτήσιππος τὰ παιδιχὰ χαὶ ἅμα φιλήχοος ὧν 
ἀναπηδήσας πρῶτος προσέστη ἡμῖν ἐν τῷ χαταντιχρύ" 

3 ἣν δ᾽ ἐγώ 6Χ Γᾶϑ. ΔΡΟΡΥ. (οἰ 5! πίδπαπι 55: ἔφην ἣν δ᾽ ἐγώ ΒΤ 
(ἐφάνη ἣν δ᾽ ἐγώ νε]) ἐφάνη ἣν δ᾽ ἐγὼ ὃ ΜΙ ΠΟΚΕΙΠΊΔ πη ἈΡΡΕΠά. 214, 
σφώ, ἦν δ᾽ ἐγώ Βαάμδτη, γε μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ ϑε,γιννα]α ΕἸςοἰκεῖβ. Δ ΠΠ8]. 
ΤΟΙ (1873) 492 | λέγετον ἀε]ενὶς (οθεῖ τηποτηοβ.3 1 218 7. ἐπεδη- 
μησάτην Β, γο. Τ: ἐπεδημείτην Τ Τ2 λέγετον ΗεϊηΔοτέ: ἐλέγετον 
ΒΤ, 5εἀ ἐ ἴῃ τὰβ. δά ἀϊξιτη ν]ἀδίαγ ἢ ΒΒ τ4 ἐφάτην ΒΕΚΚΕΓ: ἐφα- 
τον ἜΤ. ἀε]ανι (ορεῖ 18 τοῦτο ΒΤ: τοι τοῦτο Ἡδιπμάοσε. 19 ὅτι 
Β: ἀλλ᾽ ̓ ὅτι Τ᾽ 422 οὑτοιΐ Ηϊτϑομρ 23 αὐτῶ (ϑβἷπ6 δοσεηία) Β, 
αὐτὼ εχ αὐτῶ ἴδοίαπι Τ, αὐτοῖν ΗΙγβομῖρ | τοὺς Β: τοῦ Τ᾽ 25 ὥσϑ' 
εὡς 5ΒοΥρ51: ὡς ΒΥ, ὡς δὲ ΒεΚΚοῖ, ὃς Ροβὲ Κτήσιππος δα (ἃ. ΔΜ ΊΠΟΚΕΙ- 
τηδηῃ, Κλεινίου" κἀμοὶ δοκεῖν (ν6] ἐμοὶ δὲ δοκεῖν Αἀἀ6ηά. 79) ὡς 
Βαάμᾶτπι 
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οὕτως οὖν χαὶ οἱ ἄλλοι ἐχεῖνον ἰδόντες περιέστησαν ἡμᾶς, 
οἵ τε τοῦ Κλεινίου ἐρασταὶ χαὶ οἱ τοῦ Εὐϑυδήμου τὲ χαὶ 
Ζιονυσοδώρου ἑταῖροι. τούτους δὴ ἐγὼ δεικνὺς ἔλεγον 
τῷ Εὐθυδήμῳ, ὅτι πάντες ἑτοῖμοι εἶεν μανϑάνειν" ὃ τὲ 

Ὁ οὖν Κτήσιππος συνέφη μάλα προϑύμως καὶ οἱ ἄλλοι, 5 

χαὶ ἐχέλευον αὐτὼ χοινῇ πάντες ἐπιδείξασϑαι τὴν δύνα- 
μεν τῆς σοφίας. 

Εἶπον οὖν ἐγώ, Ὦ Ἐυὐϑύδημιε χαὶ “ιονυσόδωρε, πάνυ 

μὲν οὖν παντὶ τρόπῳ. χαὶ τούτοις χαρίσασϑον καὶ ἐμοῦ 
ἕνεχα ἐπιδείξατον. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα δῆλον ὅτι οὐχ τὸ 
ὀλέγον ἔργον ΠΦΎΣΕ: τόδε δέ μοι εἴπετον, πότερον πε- 
σπεισμένον ἤδη, ὡς χρὴ παρ᾽ ὑμῶν μανϑάνειν, δύναισϑ᾽ 

Ἑ ἂν ἀγαϑὸν ποιῆσαι ἄνδρα μόνον, ἢ χαὶ ἐχεῖνον τὸν μήτπτω 
πεττεισμένον διὰ τὸ μὴ οἴεσϑαι ὅλως τὸ πρᾶγμα τὴν 
ἀρετὴν μαϑητὸν εἶναι ἢ μὴ σφὼ εἶναι αὐτῆς διδασχάλω; τΞ 
φέρε, χαὶ τὸν οὕτως ἔχοντα τῆς αὑτῆς τέχνης ἔργον πεῖς 
σαι, ὡς χαὶ διδαχτὸν ἢ ἢ ἀρετὴ χαὶ οὗτοι ὑμεῖς ἐστέ, παρ᾽ 
ὧν ἂν κάλλιστά τις αὐτὸ μάϑοι, ἢ ἄλλης; Ταύτης μὲν 
οὖν, ἔφη, τῆς αὐτῆς, ὠ Σώχρατες, ὁ Διανυαύδαιωδαι Ὑμεῖς 
ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ “ιονυσόδωρε, τῶν νῦν ἀγϑρώπων χάλ- 20 

τό λιστ᾽ ἂν προτρέψαιτε εἰς φιλοσοφίαν χαὶ ἀρετῆς ἐπιμέ- 

λειαν; Οἰόμεϑά γξε δύ, ὠ Σώχρατες. Τῶν μὲν τοίνυν 
ἄλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, εἰσαῦϑις ἀπόϑεσϑον, 
τοῦτο δ᾽ αὐτὸ ἐπιδείξασϑον" τουτονὶ τὸν νεανίσχον ττεί-- 

(3198) σατον, ὡς χρὴ φιλοσοφεῖν χαὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ 25 
χαριεῖσϑον ἐμοί τε χαὶ τουτοισὶ πᾶσιν. συμβέβηχεν γάρ 
τι τοιοῦτον τῷ μειραχίῳ τούτῳ" ἐγώ τε καὶ οἵδε πάντες 
τυγχάνομεν ἐπιϑυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν γενέσϑαι. 
ἔστι δὲ οὗτος ᾿“ξιόχου μὲν ὑὸς τοῦ ᾿λχιβιάδου τοῦ σα- 

Β λαιοῦ, αὐτανεψιὸς δὲ τοῦ νῦν ὄντος ᾿“λχιβιάδου" ὄνομα 30 

δ᾽ αὐτῷ Κλεινίας. ἔστι δὲ νέος" φοβούμεϑα δὲ περὶ 

6 αὐτὼ Βί: αὐτῳ ΤΊ] τὴν δύναμιν τῆς σοφίας ἀεξίεν! ΒΑάΠάπη 
ῬΏΙ6Ρ.3 ττὶ 10 ἐπιδείξατον Ἐ: ἐπιδείξασϑον Ἔ 11 ἐπιδεῖξαι 
Β: ἐπιδεῖξαι εἴη ἂν ΤΊ] πότερον Τ: πρότερον Β (τὸν πρότερον πε- 
πεισμένον Βαυτηλδηῇ ΠΟΠΊΠΊ. ἂ6 ΠΟΠΏΜ]]15 Ἐυτηγἀετηΐ ΡιΙαί. Ἰοοεὶς 9) 
Ι τὸν πεπεισμένον Η γβοῆῖρ 14 τὸ πρᾶγμα ἀειανιῖ Η το ΒΙρ; 
τὴν ἀρετὴν (οβρεῖ τηηθη.32 11 252 ἯΠ δ᾽. «ὐτοῦ (οθεῖ 17 ἡ 
ἀρετὴ εἰ οὗτοι ἀεϊενιϊί (οΡεΐ 18 ὧν Τ: ὦ ΒῚ αὐτὸ Τ: αὐτοὴς Β 
Ι ἄλλης Ὁ: ἄλλως ΒΤ 21 προτρέψαιτε ΑἸαϊπα: προτρέψετε ΒΊ,, 
οἷς τὸ; 39 26 τούτοισι πᾶσιν Β, τουτοισὲ πᾶσι Τ' 29 πάλμα 
Μ ΔΙςΚΟΠδΥΙ5 30 «λκιβιάδου ἀοΐενῖε Η γβομῖς 
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αὐτῷ, οἷον εἰχὸς περὶ νέῳ, μή τις φϑῆ ἡμᾶς ἐπὶ ἄλλο τι 
ἐπιτήδευμα τρέψας τὴν διάνοιαν χαὶ διαφϑείρῃ. σφὼ 
οὖν ἥχετον εἰς χάλλιστον᾽ ἀλλ᾽ εἰ μή τι διαφέρει ὑμῖν, 
λάβετον πεῖραν τοῦ μειραχίου χαὶ διαλέχϑητον ἕ ἐναντίον 
ἡμῶν. εἰπόντος οὖν ἐμοῦ σχεδόν τι αὐτὰ ταῦτα ὃ Εὐϑύ- 
δημος ὃ ἅμα ἀνδρείως τε χαὶ ϑαρραλέως, .41λλ: οὐδὲν δια- 

φέρει, ὦ Σώχρατες, ἔφη, ἐὰν μόνον ξϑέλῃ ἀποχρίνεσϑαι ας 
ὃ νεανίσχος. ᾿4λλὰ μὲν δή, ἔφην ἐγώ, τοῦτό γε χαὶ εἴϑι- 
σται ϑαμὰ γὰρ αὐτῷ οἵδε προσιόντες πολλὰ ἐρωτῶσίν 

το τὲ χαὶ διαλέγονται, ὥστε ἐπιεικῶς ϑαρρεῖ τὸ ἀποχρί- 
γασϑαι. 

Τὰ δὴ μετὰ ταῦτα, ὦ Κρίτων, πῶς ἂν καλῶς σοι διη- 
γησαίμην; οὐ γὰρ σμικρὸν τὸ ἔργον, δύνασϑαι ἀναλαβεῖν 
διεξιόντα σοφίαν ἀμήχανον ὅσην" ὥστ᾽ ἔγωγε, καϑάπερ 

15 οἱ ποιηταί, δέομαι ἀρχόμενος τῆς διηγήσεως Μούσας τε Ὁ 
καὶ Μνήμην ἐπικαλεῖσθαι" οὐ ρος δ᾽ οὖν ἐνθένδε ττοϑὲν 
ὃ Ἐυϑύδημος, ὡς ἐγῴμαι" Ὦ Κλεινία, πότεροί εἶσι τῶν 
ἀνϑρώπων οἵἱ μανϑάνοντες, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμαϑεῖς; χαὶ 
τὸ μειράχιον, ἅτε μεγάλου ὦ ὄντος τοῦ ἑἐρωτήματος, ἤρυ- 

20 ϑρίασέν τε χαὶ ἀπορήσας ἔβλεπεν εἰς ἐμέ" χαὶ ἐγὼ γνοὺς 
αὑτὸν τεϑορυβημιένον, θάρρει, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Κλεινία, καὶ 

ἀπτόχριναι ἀνδρείως, ὁπότερά σοι φαίνεται" ἴσως γάρ τοι Ἑ 
ὠφελήσει τὴν μεγίστην ὠφελίαν. χαὶ ἐν τούτῳ ὃ Διονυ- 
σόδωρος προσχύψας μοι μικρὸν πρὸς τὸ οὖς, σάνυ μει- 

25 διάσας τῷ “ιροσώπῳ, Καὶ μήν, ἔφη, σοί, (ὦ οὐαί 

προλέγω, ὅτι διτότερ᾽ ἂν ἀπτοχρίνηται τὸ μειράχιον, ἐξε- 
λεγχϑήσεται. χαὶ αὐτοῦ μεταξὺ ταῦτα λέγοντος ὃ Κλει- 
γίας ἔτυχεν ἀποχρινάμενος, ὥστε οὐδὲ τταραχελεύσασϑαί 

((1465}) μοι ἐξεγένετο εὐλαβηϑῆναι τῷ μειραχίῳ, ἀλλ᾽ ἀπτεχρίνατο, 916 
30 ὅτι οἱ σοφοὶ εἶεν οἱ μανϑάνοντες. καὶ ὃ Εὐϑύδημιος, Κα- 

λεῖς δέ τινας, ἔφη, διδασκάλους, ἢ ἢ οὔ; ᾿ϑμολόγει. Οὐχοῦν 
τῶν μανϑανόντων οἱ διδάσχαλοι διδάσκαλοί, δὲσιν ὥσττερ ([. 3208) 
ὃ κιϑαριστὴς χαὶ ὃ γραμματιστὴς διδάσκαλοι δηήττου. 
ἦσαν σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖς δὲ μαϑηταί; 

αι 

1 αὐτῷ --- νέῳ Β: αὐτοῦ --- νέου Τ' 12 τρέψας Β: τρέψας αὐ- 
τοῦ ΤΊ διαφϑείρη Β: διαφϑαρὴῆ Τ 6 ἅμα ΒΤ: μάλα ΒαάΠΔΠη) 
7 ἀποκρίνεσθαι Β: ἀποκρίνασθαι Τ' το ϑαορρεῖ Β: ϑαορεῖ Τ' 
ἀποκρίνασϑαι Β: ἀποκρίνεσθαι Τ 12. δὴ ΒΊ: δὲ δὴ Βαάπδπη 
Ι καλῶς ΒΤ: ἱκανῶς Βδάμαπι 15 τῆς ΒΤ: γρ. τοσῆσδε τό μνή- 
μην Β: μνημοσύνην ΤΣ 20 ἔβλεπεν Β: ἐνέβλεψεν τ 23 ὠφελήσει 
Βυζίτηδπη: ὠφελεῖ ΒΤ 
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Συνέφη. .Ἵλλο τι οὖν, ἡνίχα ἐμανϑάνετε, οὕπω ἠπίστα- 
σϑε ταῦτα, ἃ ἐμανϑάνετε; Οὐχ ἔφη. “ρ οὖν σοφοὶ ἦτε, 
ὅτε ταῦτα οὐχ ἠπίστασϑε; Οὐ δῆτα, ῆ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν εἰ 
μὴ σοφοί, ἀμαϑεῖς; Πάνυ γε. Ὑμεῖς ἄρα μανϑάνοντες ἃ 
οὐχ ἠπίστασϑε, ἀμαϑεῖς ὄντες ἐμανϑάνετε. Ἐπένευσε 
τὸ μειράκιον. Οἱ ἀμαϑεῖς ἄρα μανϑάνουσιν, ὦ Κλεινία, 
ἀλλ οὐχ οἱ σοφοί, ὡς σὺ οἴει. ταῦτ᾽ οὖν εἰπόντος αὐτοῦ, 
ὥσττερ ὑπτὸ διδασχάλου χορὸς ἀττοσημήναντος, ἅμα ἄνε- 
ϑορύβησαν τε χαὶ ἐγέλασαν οἱ ἑπόμενοι ἐκεῖνοι μετὰ τοῦ 
“ιονυσοδώρου τε χαὶ ἘΕὐϑυδήμου" χαὶ πρὶν ἀναπνεῦσαι 
χαλῶς τε χαὶ εὖ τὸ μειράχιον, ἐχδεξάμενος ὃ Ο ΖΔιονυσόδω- 
ρος, Τί δέ, ὦ Κλεινία, ἐ ἔφη, διτότε ἀποστοματίζοι ὑ υμῖν ὃ 

γραμματιστής, πότεροι ἐμάνθανον τῶν παίδων τὰ ἀπο- 
στοματιζόμενα, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμαϑεῖς; Οἱ σοφοί, ἔφη δ 
Κλεινίας. οἱ σοφοὶ ἄρα μανϑάνουσιν, ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἀμα- 
ϑεῖς, χαὶ οὐχ εὖ ἄρτι Εὐϑυδήμῳ ἀπεκρίνω. 

᾿Ενταῦϑα δὴ χαὶ πάνυ ἐγέλασαν τε χαὶ ἐθορύβησαν οἱ 
ἐρασταὶ τοῖν ἀνδροῖν, ἀγασϑέντες τῆς σοφίας αὐτοῖν" οἱ 
δ᾽ ἄλλοι ἡμεῖς ἐχττετεληγμένοι ὃ ἐσιωπῶμεν. γνοὺς δὲ ἡμᾶς 
ὃ Εὐθύδημος ἐχπετσληγμένους, ἵν ἔτι μᾶλλον ϑαυμάζοι- 
μεν αὐτόν, οὐχ ἀνίει τὸ μειράχιον, ἀλλ [ἠρώτα] ὥσπερ 
οἱ ἀγαϑοὶ ὀρχησταὶ διπλᾶ ἔστρεφε τὰ ἐρωτήματα περὶ 
τοῦ αὐτοῦ, χαὶ ἔφη" Πότερον γὰρ οἱ μανϑάνοντες μαν- 
ϑάνουσιν ἃ ἐπέστανται ἢ ἃ μὴ ἐπίστανται; καὶ ὃ Διονυ- 
σόδωρος σάλιν μικρὸν πρός μὲ ψιϑυρίσας, Καὶ τοῦτ᾽, 
ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἕτερον τοιοῦτον, οἷον τὸ πρότερον. Ὦ 
Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ἢ μὴν χαὶ τὸ πρότερόν γε χαλὸν ἡμῖν 
ἑφάνη [τὸ ἐρώτημα]. Πάντ᾽, ἔφη, ὦ Σώχρατες, τοιαῦτα 

ἡμεῖς ἐρωτῶμεν ἄφυχτα. Τοιγάρτοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, δοχεῖτέ 
μοι εὐδοχιμεῖν παρὰ τοῖς μαϑηταῖς. ἐν δὲ τούτῳ ὃ μὲν 
Κλεινίας τῷ Εὐϑυδήμῳ ἀπεχρίνατο, ὅτε μανϑάγοιεν οἱ 
μανϑάνοντες, ἃ οὐκ ἐπίσταιντο" ὃ δὲ ἤρετο αὐτὸν διὰ 
τῶν αὐτῶν ὠνττερ τὸ πρότερον" Τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς, οὐχ ἐπί- 

1: ἄλλο τι Τ: ἀλλ ὅτι Β κὶ ἡπίστασϑε Τ: ἐπίστασϑε Β 6 μαν- 
ϑάνουσιν ΤΙ σοφοὶ μανϑάνουσιν Β ὃ ἐθορύβησαν Βαᾷματῃ ΡΒΙ]6Ρ. Ξ 
151 12 δὲ Β: δαὶ Τ΄] ὑμῖν Τ: ἡμῖν Β 16 οὐκ εὖ 5οΙἸΡ51: οὐκ 
εὐθὺς ΒΤ, τί οὐκ εὐϑὺς ὙΠΟ ΚοΙπηδηῃ, οὐκ. ὀρϑῶς ΔΡΟβυ. Ε 
17 πάνυ Β: πάνυ μέγα Τ, οἴ. 300 ἃ 21 ἀνίει ΤΙ ἂν ἵει Β [ ἠρώτα 
Β, ἀε]θνὶ: ἠρώτα Σ Ἰ.. .55 πότερα ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΪΒΙΠΠῚ 1811: 258 ἐμὲ 
πδτονε 27 ἡμῖν ϑίδρμδημβ: ὑμῖν ΒΤῚ 4248 τὸ ἐρώτημα ἀεϊεαντε 
Ἡ! τβομῖς 29 δοκεῖτε Τ: δοκεῖ τέ Β 33δὲ Β: δαὶ Τ 
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στασαι σὺ γράμματα; Ναί, ἔφη. Οὐχοῦν ἅπαντα; Ὡμο- 
λόγει. Ὅταν ον τις ἀποστοματίζῃ ὁτιοῦν, οὐ γράμματα 
ἀποστοματίζει; Ὡμολόγει. Οὐχοῦν ὧν τι σὺ ἐπίστασαι, 
ἔφη, ἀποστοματίζει, εἴπερ πάντα ἐπίστασαι; Καὶ τοῦτο 
ὡμολόγει. Τί οὖν; ἢ δ᾽ ὕς, ἄρα οὐ μανϑάνεις ἅττ᾽ ἂν 
ἀποστοματίζῃ τις, ὃ δὲ μὴ ἐπιστάμενος γράμματα μαν- 
ϑάνει; Οὔχ, ἀλλ᾽, ἡ δ᾽ ὅς, μανϑάνω. Οὐκοῦν ἃ ἐπιίστα- 
σαι, ἔφη, μανϑάνεις, εἴ πτέρ γε ἅπαντα τὰ γράμματα 
ἐπίστασαι. Ὡμολόγησεν. Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς ἀπεχρίνω, ἔφη. 
χαὶ οὔττω σφόδρα τι ταῦτα εἴρητο τῷ Εὐθυδήμῳ, χαὶ ὃ 
Ζιονυσόδωρος ὥσπερ σφαῖραν ἐκδεξάμενος τὸν λόγον 
σπάλιν ἐστοχάζετο τοῦ μειραχίου, χαὶ εἶχτεν" ᾿Εξαπατᾷ σε 
Εὐϑύδημιος, ὦ Κλεινία. εἰττὲ γάρ μοι, τὸ μανϑάνειν οὐχ 
ἐττιστήμην. ἐστὶ λαμβάνειν τούτου, οὐ ἂν τις μανϑάνῃ; 
Ὡμολόγει ὃ Κλεινίας. Τὸ δ᾽ ἐπίστασϑαι, ἡ δ᾽ ὅς, ἄ ἄλλο 
τε ἢ ἔχειν ἐπιστήμην ἤδη ἐστίν; Συνέφη. Τὸ ἄρα μὴ 
ἐπίστασϑαι μήπω ἔχειν ἐπιστήμην ἐστίν; "ϑμολόγει αὐτῷ. 
Πότερον οὖν εἰσὶν οἱ λαμβάνοντες ὁτιοῦν οἱ ἔχοντες ἤδη 
ἢ οἱ ἂν μή; Οἱὲ ἂν μὴ [ἔχωσιν]. Οὐχοῦν ὡμολόγηκας εἰ- 
γαι τούτων χαὶ τοὺς μὴ ἐπισταμένους, τῶν μὴ ἐχόντων; 
Κατένευσε. Τῶν λαμβανόντων ἂρ᾽ εἰσὶν οἵ μανϑάνοντες, 
ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐχόντων; Συνέφη. Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα, 
ἔφη ̓  μανϑάνουσιν, ὦ Κλεινία, ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι. 

Ἔτι δὴ ἐπὶ τὸ τρέτον [καταβαλῶν] ὥσπερ πάλαισμα 
ὥρμα ὃ Εὐϑύδημος τὸν νεανίσχον" χαὶ ἐγὼ γνοὺς βαπτι- 
ζόμενον τὸ μειράκιον, βουλόμενος ἀναπαῦσαι αὐτό, μὴ 
ἡμῖν ἀποδειλιάσειε, παραμυϑούμενος εἶπον" Ὦ Κλεινία, 

μὴ ϑαύμαζε, εἴ σοι φαίνονται ἀήϑεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ 
οὐκ αἰσϑάνει, οἷον ττοιεῖτον τὼ ξένω περὶ σέ" ποιεξῖτον 
δὲ ταὐτόν, ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων, ὅταν 

4 πάντα ΒΤ: ἅπαντα Ηεϊπάοτέ, γράμματα Βδάμπαμῃ, ταῦτα 
ΔΡΟΡΥ. (ΟἸ5]]πἰδηατη 155 Ὁ οὐ Ἀοπίῃ: σὺ ΒΤ, σὺ οὐ ΔΡΟρΥυ. (οἱβ- 
ἸΠΠΙΔΠαΠ 155, σὺ μὲν οὐ Βαάδαπι ἀλλ᾿ ΒΤ: ἀλλ᾽ ἐγώ Βεααδδτη! 
μανϑάνω Τ: μανϑάνει Β 8 ἔφη Β: εἰδὼς Τ (π46 ἢ δ᾽ ὃς Κου Π) 
| γράμματα Ἐς γράμματά Φ 10 ταῦτα εἴρητο Β: εἴρητο 
ταῦτα Τ' 17 ἐστίν Τ: ἔχειν Β 18 πότερον. ΒΤ: πότε- 
ροι ΨΜΊμαΟΡ. 5ῈΡΡ]. 7 19 ἔχωσιν ἀεῖενὶ, ροϑί ἢ οἱ ἂν μή ἰγδῃ5- 
Ῥοβυῖϊ Βαδάπδγῃ 24 καταβαλῶν Ἡεϊπάοτί: καταβαλὼν ΒΤ, κατα- 
λαβὼν ΔΡΟΡΥ. ΑΠΡΘΠουτη 1.9, ἀεϊενιί Βδάμπαγη ῬΏ1]6Ό.3 151 Ἰαδας 
βαλῶν εἰ τὸν νεανίσκον ἀ6]6ν! (οΡαξ πηηθηη.3 11 252) 25 βαπτι- 
ζόμενον ΒΤ: μαλακιζόμενον ϑ6ῃγνναΙα ΕἸΘΟΙΚΕΙ5. ΔηΠ4]. 107 (1873) 
492 28 ἀήϑεις Τ: ἀλήϑεις Β 

([.320 Ὁ) 
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οἵα ὕστερον αὑτοῦ λαμιββᾶνῃ τὴν ἐπιστήμην, χαλοῦσι δὲ ταῦ- 
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τὴν ϑρόνωσιν ποιῶσιν περὶ τοῦτον, ὃν ἂν μέλλωσι τε- 
λεῖν. χαὶ γὰρ ἐχεῖ χορηγία τίς ἔστι χαὶ παιδιά, εἰ ἄρα 

κι , Ἁ - 39 2 Ρ}Ὶ 

χαὶ τετέλεσαι᾽ χαὶ νῦν τούτω οὐδὲν ἄλλο ἢ χορεύετον 
᾿ Ἐ 3 - , - 

περὶ σὲ χαὶ οἷον ὀρχεῖσϑον παίζοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τε- 
λοῦντε. νῦν οὖν νόμισον τὰ πρῶτα τῶν ἱερῶν ἀκούειν 

νυν υΌ- - ’ ΄“ ’ 

τῶν σοφιστιχῶν. πρῶτον γάρ, ὡς φησι Πρόδιχος, περὶ 
“) ’ὔ ῦ' ’ “ὦ « ει Ἁ Ἀ 2 , ΄ 

ὀνομάτων ὀρϑότητος μαϑεῖν δεῖ" ὁ δὴ χαὶ ἐνδείχνυσϑόν 
Ἀ ’ ς΄“ ’ ’ὔ [4 , 

σοι τὼ ξένω, ὅτι οὐχ ἤδησϑα τὸ μανϑάνειν ὅτι οἱ ἂν- 
-" κ ἃ ἡ -» » “ 2 γ - 

ϑροωποι χαλοῦσι μὲν ἐπὶ τῷ τοιῷδε, ὅταν τις ἐξ ἀρχῆς 
’, , 3 ’ Α ΄ ’, , 

μηδεμίαν ἔχων ἕπιστήμην περὶ πραγματός τινος ἔπειτα 

τὸν τοῦτο χαὶ ἐπειδὰν ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτῃ τῇ 
ἐπιστήμῃ ταὐτὸν τοῦτο πρᾶγμα ἐπισχοπῇ ἢ πραττόμενον 
ἢ λεγόμενον. μᾶλλον μὲν αὐτὸ ξυγεέναι χαλοῦσιν 7 ἢ μαν- 
ϑάνειν, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ μανϑάνειν" σὲ δὲ τοῦτο, ὡς οὗτοι 
ἐνδείχνυνται, διαλέληϑεν, ταὐτὸν ὄνομα ἐπὶ ἀνϑρώποις 
ἐναντίως ἔχουσιν κείμενον, τῷ τε εἰδότι χαὶ [ἐπὶ] τῷ μύ" 
παρατυλήσιον δὲ τούτῳ χαὶ τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐ ἐρωτήματι, 
ἐν ᾧ ἠρώτων. σε, πότερα μανϑάνουσιν οἱ ἄνϑρωποι ἃ 
ἐπίστανται, ἢ ἃ μή. ταῦτα δὴ τῶν μαϑημάτων παιδιά 
ἐστιν" διὸ χαί φημι ἐγώ σοι τούτους προσπαίζειν" τται- 
διὰν δὲ λέγω διὰ ταῦτα, ὅτι, εἰ χαὶ πολλά τις ἢ καὶ 
πάντα τὰ τοιαῦτα μάϑοι, τὰ μὲν πράγματα οὐδὲν ἂν 
μᾶλλον εἰδείη ττῇ ἔχει, περοστταίζειν δὲ οἷός τ᾽ ἂν εἴη τοῖς 
ἀνϑρώποις διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων διαφορὰν ὑποσχελίζων 
χαὶ ἀνατρέπων, ὥσπερ οἱ τὰ σχολύϑρια τῶν μελλόντων 
καϑιζήσεσϑαι ὑπτοσπτῶντες χαίρουσι χαὶ γελῶσιν, ἐπειδὰν 
ἴδωσιν ὕτττιον ἀνατετραμμένον. ταῦτα μὲν οὖν σοι παρὰ 
τούτων γόμιζε παιδιὰν γεγονέναι" τὸ δὲ μετὰ ταῦτα δῆ- 
λον ὅτι τούτω γέ σοι αὐτὼ τὰ σπουδαῖα ἐνδείξεσϑον, καὶ 
ἐγὼ ὑφηγήσομαι αὐτοῖν ἅἃ μοι ὑπέσχοντο ἀποδώσειν. 

ω ᾽ ᾿ 

26 ὥσπερ --- 28 ἀνατετραμμένον εἴγτη. τηᾶρῃ. 5. ν. σχολύϑριον 

1 ποιῶσιν ΒΎΤΤ : ποιῶνται ἴῃ τηᾶῖσ. Τὶ 2 χορηγία ΒΤ: χορεία 
τ, ἴῃ τηδῦρ. ΜΊΠΑΟΡ. ΒΌΡΡΙ. 7 4 παίζοντε Τὶ: παίζοντες Β, οὗ. 4,9 
4,1: 17 τῷ τε Β: ἐπὶ τῷ αὐ ΤΊ ἐπὲ αηΐία τῷ μή ἀεῖθνι 20 δὴ 
ΒΤ: δὴ ἢ Ηεἰπάοτῇ 30 γέ ΒΤ: τέ Μδαάνὶξ δάνεγϑβ. 1 406 ] 
αὐτὼ Τ, 5ῖπ6 δοσβηΐα Β: αὖ ΘΟ] ΘΙ θυτήδομοσ, αὐτὰ Ηεϊπηάοτί, καὲ 
αὐτὼ Βαυτπᾶπη φοπΊπι. 46 ΠΟΠΠΠΠῚ5 ἘλτΗγ ἀ6τηὶ ΡΙαΐ. Ἰοςῖ5 13 Ἰ ἐν- 
δείξεσϑον Β: ἐνδείξαισϑον Τ' 31 αὐτοῖν ἅ μοι ὑπέσχοντο ἀποδώ- 
σειν ΝΙΠΟΚΕΙΙηΔηπ: αὐτοῖν ἵνα μοε ὃ ὑπέσχοντο ἀποδώσειν ΒΤ 
(ἀποδῶσιν ΨΊΠΑΟΡ. ΞΌΡΡ]. 7 εἴ 6εχ βηιθηά, Δρορυ. Ρ, ἀποδώσειν, 
ἀποδῶσιν ἩςἸπαοτῇ) 
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ἐφάτην. γὰρ ἐπιδείξεσϑαι τὴν προτρεπτιχὴν σοφίαν" νῦν 
δ᾽, ἐμοὶ δοχεῖ, δεῖν φηϑήτην πρότερον σαῖσαι πρὸς σέ. 
ταῦτα μὲν οὖν, ὦ Βὐϑύδημέ τὲ χαὶ “ιονυσόδωρε, τιξτταί- 
σϑω τε ὑμῖν, καὶ ἴσως ἱχανῶς ἔχει" τὸ δὲ δὴ μετὰ ταῦτα 
ἐπιδείξατον πιροτρέἕποντε τὸ μειράκιον, ὅπτως χρὴ σοφίας 
τὸ χαὶ ἀρετῆς ἐπιμεληϑῆναι. πρότερον δ᾽ ἐγὼ σφῷν ἕν- 
δείξομαι, οἷον αὐτὸ ὑπολαμβάνω χαὶ οἵου αὐτοῦ ἐπιϑυμῶ 
ἀχοῦσαι" ἐὰν οὖν δόξω ὑμῖν ἰδιωτικῶς τε χαὶ γελοίως 
αὐτὸ ποιεῖν, μή μου καταγελᾶτε" ὑπὸ προϑυμίας γὰρ 
τοῦ ἀχοῦσαι τῆς ὑμετέρας σοφίας τολμήσω ἀπαυτοσχε- 
διάσαι ἐναντίον ὑμῶν. ἀγάσχεσϑον οὖν ἀγελαστὶ ἀκούον- 
τὲς αὐτοί τὸ χαὶ οἱ μαϑηταὶ ὑμῶν: σὺ δέ μοι, ὦ παῖ 
“Αξιόχου, ἀπεόχριναι. 

“ρά γε πάντες ἄνϑρωτστοι βουλόμεϑα εὖ πράττειν; 
ἢ τοῦτο μὲν ἐρώτημα ὧν γυνδὴ ἐφοβούμην ἕν τῶν 
καταγελάστων; ἀνόητον γὰρ δήπου καὶ τὸ ἐρωτᾶν τὰ 
τοιαῦτα" τίς γὰρ οὐ βούλεται εὺ πράττειν; Οὐδεὶς ὅστις, 
οὔχ, ἔφη ὃ Κλεινίας. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ" τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, 
ἐπειδὴ βουλόμεϑα εὖ πράττειν, πῶς ἂν εὺ πραττοιμεὲν; 

ἀρ᾽ ἂν εἰ ἡμῖν πολλὰ χἀγαϑὰ εἴη; ἢ τοῦτο ἐχδίνου ἔτι 
ἐὐηϑέστερον; δῆλον γάρ σου χαὶ τοῦτο ὅτι οὕτως ἔχει. 
Συνέφη. Φέρε δή, ἀγαϑὰ δὲ ποῖα ἄρα τῶν ὄντων τυγ- 
χάνει ἡμῖν ὄντα; ἢ οὐ χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ ἀνδρὸς πάνυ 
τε οὐδὲ τοῦτο ἔοιχεν εἶναι εὐττορεῖν; σᾶς γὰρ ἂν ἡμῖν 
εἴχτοι, ὅτι τὸ πλουτεῖν ἀγαϑόν' ἢ γάρ; Πάνυ γ, ἔφη. 
Οὐχοῦν χαὶ τὸ ὑγιαίνειν χαὶ τὸ χαλὸν εἶναι χαὶ τάλλα 
χατὰ τὸ σῶμα ἱκανῶς παρεσχευάσϑαι; Συνεδόχει. ᾿4λλὰ 
μὴν εὐγένειαί τε καὶ δυνάμεις χαὶ τιμαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ 
δῆλά ἔστιν ἀγαϑὰ ὄντα. "9μολόγει. Τὸ οὖν, ἔφην, ἔτι 
ἡμῖν λείπεται τῶν ἀγαθῶν; τέ ἄρα ἐστὶν τὸ σώφρονά τε 
δῖναι χαὶ δίκαιον χαὶ ἀνδρεῖον; πότερον πρὸς Διός, ὦ 

τ4 πάντες ἄνθρωποι -- τό, 8 φιλοσοφεῖν ἴῃ ἀϑιτι σασπὶ ναί 7Δπ|- 
ῬΠΟμαι5 δάμοτσί, δά Ῥῇ1]οβ. Ὁ. 64 Κιβϑβιηρ, οἷ. σορεῖ τηηεπη.2 11 263 

1 ἐπιδείξεσϑαι ϑίθρμαηυβ (ἐπιδείξασϑαι ἂν Ἡεϊπάοτ): ἐπιδεί- 
ξασϑαι ΒΤ 4ἔἧζ δ᾽ ἐμοὶ δυοῖοτε Ηεϊπάογῆο ΒΕΙΙκοΥ: δέ μοε ΒΤ] 
δεῖν φηϑήτην πρότερον Τ: δεῖν φηϑήτην πρότερον δεῖν Β, φηϑήτην 
πρότερον δεῖν οὐτὴ 5:Α]ΠΡαυπηῖο ΨΥ ΙΠΟΙΚοΙπαῆπ 3 πεπαίσϑω Ί: 
πεπαυσϑω ΒΒ τὸ ἀπ᾽ αὐτὸ σχεδιάσαι Β, αὐτοσχεδιάσαι Τ΄ τι ἀνά- 
σχεσϑον Τ᾽: ἀνασχεϑον Β, ἀνάσχεσϑ᾽ (οθεὶ ΤῊΠΘΙ.3 11 252 17 βού- 
λεται Β: βούλεται ἀνϑούπων Ἂν ἐδ δὴ ΟῚ: δὲ γε] δὲ δὴ Ἠεϊηάοτῇ 
24 εὐπορεῖν Β, οἴ. 26, τι 29, 3: εὐρεῖν Τ | γὰρ ἂν Τ: γὰρ ΒΟ 29 ἔτε 
ΒΤ: ἔτι τὸ Βαυτηδπη οομηπλ. 46 ΠΟΠΠΕΠ5 ἜΣ, πη, ΡΙ]αΐ. Ἰοο5 14 

18, 

Τ, 321 Ὁ) 
δ 



Ἐ' 
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Κλεινία, ἡγεῖ σύ, ἐὰν ταῦτα τιϑῶμεν ὡς ἀγαϑά, ὀρϑῶς 
ἡμᾶς ϑήσειν, ἢ ἐὰν μή; ἴσως γὰρ ἂν τις ἡμῖν ἀμφισβη- 
τήσειεν" σοὶ δὲ πῶς δοχεῖ; “42γαϑά, ἔφη ὃ Κλεινίας. 
Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ" τὴν δὲ σοφίαν ττοῦ χοροῦ τάξομεν; ἐν 

» , 2 - 2 -» 3 - 

τοῖς ἀγαϑοῖς, ἢ πῶς λέγεις; Ἔν τοῖς ἀγαϑοῖς. Ἐνϑυμοῦ 

δή, μή τι παρελίπομεν τῶν ἀγαϑῶν, ὕ τι χαὶ ἄξιον 
λόγου. “2λλά μοι δοχοῦμεν, ἔφη, οὐδέν, ὃ Ο Κλεινίας. χαὶ 
ἐγὼ ἀναμνησϑεὶς εἶπον ὅτι Ναὶ μὰ Δία κινδυνεύομέν ΄; 
τὸ μέγιστον τῶν ἀγαϑῶν παραλιπεῖν. Τί τοῦτο; ἢ δ᾽ ὅ 
Τὴν εὐτυχίαν, ὦ Κλεινία" ὃ πάντες φασί, καὶ οἱ πάνυ 
φαῦλ οι, μέγιστον τῶν ἀγαθῶν εἶναι. “ληϑῆ λέγεις, ἢ ἔφη. 
χαὶ ἐγὼ αὖ πάλιν “μετανοήσας εἶπον ὅτι Ὀλίγου καταγέ- 
λαστοι ἐγενόμεϑα ὑπὸ τῶν ξένων ἐγώ τε χαὶ σύ, ὦ παῖ 
᾿ἀξιόχου. Τί δή, ἔφη, τοῦτο; Ὅτι εὐτυχίαν ἐν τοῖς ἔμ- 
προσϑεν ϑέμενοι νυνδὴ αὖϑις περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέγομιεν. 
Τί οὖν δὴ τοῦτο; Καταγέλαστον δήπου, ὃ πάλαι πρόχει- 
ται, τοῦτο πάλιν προτιϑέναι χαὶ δὶς ταὐτὰ λέγειν. Πῶς, 

ἔφη, τοῦτο λέγεις; Ἡ σοφία δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὐτυχία 
ἐστίν" τοῦτο δὲ χἂν παῖς γνοίη. καὶ ὃς ἐθαύμασεν" οὕ- 
τως ἔτι νέος τε καὶ εὐήϑης ἐστί" κἀγὼ γνοὺς αὐτὸν ϑαυ- 
μάζοντα, ρα οὐχ οἶσϑα, ἔφην, ὦ Κλεινία, ὅτι περὶ αὖ- 

λημάτων εὐπραγίαν οἱ αὐληταὶ εὐτυχέστατοί εἶσιν; Συ- 
γέφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ περὶ γραμμάτων γραφῆς 
τὲ χαὶ ἀναγνώσεως οἱ γραμματισταί; Πάνυ 7ὲ. Τί δέ; 
πρὸς τοὺς τῆς ϑαλάττης χιγδύνους μῶν οἴει εὐτυχεστέ- 

([. 3223) ρους τινὰς εἶναι τῶν σοφῶν κυβερνητῶν, ὡς ἐπὶ πᾶν 
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εἰπεῖν; Οὐ δῆτα. τί δέ; στρατευόμενος μετὰ ποτέρου 
ἂν ἥδιον τοῦ χινδύνου τὲ χαὶ τῆς τύχης μετέχοις, μετὰ 
σοφοῦ στρατηγοῦ ἢ μετὰ ἀμαϑοῦς; Μετὰ σοφοῦ. Τί δέ; 
ἀσϑενῶν μετὰ ποτέρου ἂν ἡδέως χινδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ 
ἰατροῦ ἢ μετὰ ἁμαϑοῦς; Μετὰ σοφοῦ. “46 οὖν, ἣν δ᾽ 

ἐγώ, ὅτι εὐτυχέστερον ἂν οἴει πράττειν μετὰ σοφοῦ πράτ- 
των ἢ μετὰ ἁμαϑοῦς; Ξυνεχώρει. Ἡ σοφία ἄρα παντα- 
χοῦ εὐτυχεῖν ποιεῖ τοὺς ἀνϑρώπους. οὐ γὰρ δήπου ἁμαρ- 

6 παρελίπομεν (ονεῖ ΤΠ6η.2 1ΠΠ 253: παραλείπωμεν ΒΤ 
17 προτιϑέναι ΒΤ: τεϑέναι (θεῖ τηποτη.3 11 253 ταυτὰ Β: ταῦτα Τ' 
19 οὕτως --- ἐστί ἀε]ενὶε ΗἸγβος 22 εὐπραγίαν ἀο]Θηάπτη 6556 
ϑἱοΓ 2.0 δὲ Β: δα Σ , ΟἿΟΣ, 22. 5.12 8: 32 δον μν -- 31 Μετὰ 

σοφοῦ ἀρῖονὶ ΒαάΠδτη 30 ἥδιον ἩΠγΞΟΒΙρ | ὐὐδνοῦια, Τ 31 οὖν 
ΒΤ: οὐκ Βα 32 οἴει Τ, 564 ε 1ῃ 745. 
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τάνοι γ᾽ ἂν ποτέ τι σοφία, ἀλλ ἀνάγκη ὀρϑῶς πράττειν 
χαὶ τυγχάνειν" ἢ γὰρ ἂν οὐχέτι σοφία εἴη. 

Συνωμολογησάμεϑα τελευτῶντες οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἐν 
χεφαλαίῳ οὕτω τοῦτο ἔχειν, σοφίας παρούσης, ᾧ ἂν 
παρῇ, μηδὲν προσδεῖσϑαι εὐτυχίας" ἐπειδὲ δὲ τοῦτο 
συνωμολογησάμεϑα, πάλιν “ἐπυνθανόμην αὑτοῦ τὰ πρό- 
τερον “ὡμολογημένα πῶς ἂν ἡμῖν ἔχοι. ᾿Ὡμολογήσαμεν 
γάρ, ἔφην, εἰ ἡμῖν ἀγαϑὰ πολλὰ παρείη, εὐδαιμονεῖν ἂν 
χαὶ εὐ πράττειν. Συνέφηῃ. Χρ᾽ οὖν εὐδαιμονοῖμεν ὁ ἂν διὰ. 
τὰ παρόντα ἀγαϑά, εἰ μηδὲν ἡμᾶς ὠφελοῖ ἢ ἢ εἰ ὠφελοῖ; 
Εἰ ὠφελοῖ, ἔφη. “ρ οὖν ἂν τι ὠφελοῖ, εἰ εἴη μόνον 
ἡμῖν, χρῴμεϑα δ᾽ αὐτοῖς μή; οἷον σιτία εἰ ἡμῖν εἴη 
πολλά, ἐσθϑίοιιιεν δὲ μή, ἢ ποτά, πίνοιμεν δὲ μή, ἔσϑ᾽ ὃ 
τι ὠφελοίμεϑ'᾽ ἂν; Οὐ δῆτα, ἔφη. Τί δέ; οἱ δημιουργοὶ 
πάντες, εἰ αὐτοῖς εἴη σπιάντα τὰ ἐπιτήδεια παρεσκευα- 
σμένα ἑχάστῳ εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, χρῷντο, δ᾽ αὐτοῖς μή, 
ἀρ᾽ ἂν οὗτοι εὖ πράττοιεν διὰ τὴν χτῆσιν, ὅτι χεχτημένοι 
εἶεν πάντα ἃ δεῖ κεχτῆσϑαι τὸν δημιουργόν; οἷον τέκτων, 
εἰ πταρεσχευασμένος εἴη. τά τε ὄργανα ἅπαντα καὶ ξύλα 
ἱχανά, τεχταίνοιτο δὲ μή, ἔσϑ᾽ ὃ τι ὠφελοῖτ᾽ ἂν ἀπτὸ τῆς 
χτήσεως; Οὐδαμῶς, ἔφη. Τί δέ; εἴ τις ἐχτημένος εἴη 
πλοῦτόν τε χαὶ ἃ γυγδὴ ἐλέγομεν πάντα τὰ ἀγαϑά, χρῷτο 
δὲ αὐτοῖς μή, ἀρ ἂν εὐδαιμονοῖ διὰ τὴν τούτων κτῆσιν 
τῶν ἀγαθῶν; Οὐ δῆτα, ὦ Σώκρατες. “εῖ ἄρα, ἔφην, ὡς 
ἔοιχεν, μὴ μόνον ἐχτῆσϑαι τὰ τοιαῦτα ἀγαϑὰ τὸν μέλ-- 

(( 1478) λοντὰ εὐδαίμονα ἔσεσϑαι, ἀλλὰ χαὶ χρῆσϑαι αὐτοῖς" ἢ 
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οὐδὲν ὄφελος τῆᾳ κτήσεως γίγνεται. “4ληϑῆ λέγεις. “ρ᾽ 
οὖν, ὦ ἀριπενέα; ἤδη τοῦτο ἱχανὸν πρὸς τὸ εὐδαίμονα 
ποιῆσαί τινὰ, τό τὲ χεχτῆσϑαι τἀγαϑὰ χαὶ τὸ χρῆσϑαι 
αὐτοῖς; Ἔμοιγε δοχεῖ. Πότερον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐὰν ὀρϑῶς 

27 ἄρ᾽ ----τΆ, 4 ἀγαϑόν 5100. οτηερ. το3, 29 

Ι τε σοφία Ἠεϊπάοτί: τες σοφία ΒΊ, τις σοφίᾳ ΑἸάϊπα 4 ᾧ ἂν 
(αβδυθοπαβ: ὅταν ΒΞ 6 συνωμολογησάμεϑα Τ: συνωμολογησο- 
μεθα Β 7 ἂν ΒΤ: ἄρ᾽ Βαάμα 11 ὠφελοῖ εἰ εἴη ΒΕΚΚΕΥ: ὦφε- 
λοίη ἡ Β, ὠφελοιη εἰ ἧι Τ, ὠφελοίη εἰ εἴη Ηεϊπάοτῇ (εἰ εἴη [δτη- 
ΠΟ .5) 12 χρώμεϑα ΒΤ 13 ποτά Ἠεϊπαοτί: πότον Β, ποτὸν Τ' 
16 χρῶντο ΒΤ 17 ἂν δΔαά, Τ: οπι. Β 1ὅ ὅτε Τ: οἱ Β 18 κεκτῆ- 
σϑαι ἀοἸενι ΗΙγβοἢρ 20 ἀπὸ ΒΤ: ὑπὸ ΔΡΟΡΥ. ΡΑΙΙΒΙΠῸΠῚ 1811 
22 χρῶτο ΒΤ 23 τὴν τούτων τῶν ἀγαϑῶν κτῆσιν ἸΑΥΩΌΠΟΠ 5 
24 δεῖ ]Ταταθ σμα5: δεῖν ΒΎ, δεῖ γ᾽ Βαάπαπηι 26 ἢ ΤΑ Ὀ] Πα: 
ὡς ΒΤ, ὡς ἄλλως 5οτῖρϑ5! Ν. Ὄ: Ἂ» 28 ἤδη τοῦτο ἱκανὸν Τ, 5ἴο- 
Ῥάδιιβ; ὃ δὴ τούτῳ καλλίῳ Β 
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(1. 322) χρῆταί τις ἢ καὶ ἐὰν μή; Ἐὰν ὀρϑῶς. Καλῶς 7, ἦν δ᾽ 

281 

ἐγώ, λέγεις. πλέον γάρ που, οἶμαι, ϑάτερόν ἐστιν, ἐάν 
τις χρῆται ὁτῳοῦν μὴ ὀρϑῶς πράγματι ἢ ἐὰν ἐᾷ᾿ τὸ μὲν 
γὰρ χαχόν, τὸ δὲ οὔτε χαχὸν οὔτε ἀγαϑόν' ἢ οὐχ οὕτω 
φαμέν; Συνεχώρει. Τί οὖν; ἐν τῇ ἐργασίᾳ τε χαὶ χρήσει 
τῇ περὶ τὰ ξύλα μῶν ἄλλο τί ἔστιν τὸ ἀπεργαζόμενον 
ὀρϑῶς χρῆσϑαι ἢ ἐπιστήμη ἡ τεχτονιχή; Οὐ δῆτα, ἔφη. 
᾿2λλὰ μήν σου καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ σχεύη ἐργασίᾳ τὸ ὀρϑῶς 
ἐσειστή ἐστὶν ᾿ ἀπεργαζομένη. Συνέφη. ᾿.4ρ᾽ οὖν, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, χαὶ περὶ τὴν χρείαν ὧν ἐλέγομεν τὸ πρῶτον τῶν 
ἀγαϑῶν, πλούτου τε χαὶ ὑγιείας χαὶ κάλλους, [τὸ ὀρϑῶς 
πᾶσι τοῖς τοιούτοις χρῆσϑαι] ἐπιστήμη ῇ ἐμμο τ.: χαὶ 
χατορϑοῦσα τὴν πρᾶξιν, ἢ ἄλλο τι; Ἐπιστήμη, ἡ δ᾽ 
οὐ μόνον ἄρα εὐτυχίαν, ἀλλὰ χαὶ εὐτεραγίαν, κε ἔοιχεν, 
ῇ ἐπιστήμη παρέχει ἐν πάσῃ χτήσει τε χαὶ πράξει. 9μο- 
λόγει. “4ρ᾽ οὖν ὦ πρὸς 4ιός, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὀφελός τι τῶν 
ἄλλ ων χτημάτων ἄνευ φρονήσεως χαὶ σοφίας; ἀρά γὲ ἂν 
ὄναιτο ἄνϑρωπος πολλὰ χεχτηϊιένος χαὶ πολλὰ πράττων 
γοῦν μὴ ἔχων μᾶλλον ἢ ὀλίγα; ὧδε δὲ σχόπει᾽ οὐκλ ἐλάττω 
πράττων ἐλάττω ἂν ἐξαμαρτάνοι, ἐλάττω δὲ ἁμαρτάνων 
ἧττον ἂν καχῶς πράττοι, ἧττον δὲ χαχῶς πράττων ἄϑλιος 

ἧττον ἂν εἴη; Πάνυ 7, ἔφη. “Πότερον οὖν ἂν μᾶλλον 
ἐλάττω τις πράττοι πένης ὧν ἢ πλούσιος; Πένης, ἔφη. 
Πότερον δὲ ἀσϑενὴς ἢ ἰσχυρός; σϑενής. Πότερον δὲ 
ἔντιμος ἢ ἄτιμος; 'τιμος. Πότερον δὲ ἀνδρεῖος ὧν [χαὶ 
σώφρων] ἐλάττω ἂν πράττοι ἢ δειλός; Ζ4ειλός. Οὐχοῦν 
χαὶ ἀργὸς μᾶλλον ἢ ἐργάτης; Συνεχώρει. Καὶ βραδὺς 
μᾶλλον ἢ ταχύς, χαὶ ἀμβλὺ ὁρῶν χαὶ ἀχούων μᾶλλον ἢ 
ὀξύ; Πάντα τὰ τοιαῦτα ξυνεχωροῦμεν ἀλλήλοις. Ἔν χε- 

Ι ἢ καὶ ΒΤ: ἢ ϑἴορδθαβ { γε ϑίοβραβειϑ: δὲ ΒΤ 42 πλέον Ἰατη- 
ὈΠΟΠα5, Θίορδειβ: πλεῖον ΒΤ, οἴ, 297 ἃ 3 ὁτῳοῦν μὴ ὀρϑῶς 
πράγματι, ΒΤ: μὴ ὀρϑῶς ὁτῳοῦν πράγματι Τα ΒΠοΒυ5, Θιοθδαιιβ 
8 ᾿4λλὰ μήν --- 9 υνέφης ἀεϊενῖς Η γβοῆϊσ. τὸ τῶν ἀγαϑῶν ἀεϊανιί 
Βάμαδτῃ ῬΡΗΪῸΡ.3 151, τῶν (θεῖ ΤΠΘ6Π,. 3 Π 263 1 τὸ ὀρϑῶς -- 
12 χρῆσϑαι ἀεἸενὶ ΒΔάΠδΔΠῚ 1. ς. 151; τοῦ ὀρϑῶς νεὶ πρὸς τὸ ὀρϑῶς 
Ηεϊπάοτῇ 12 ἡ Βαάπαδπι: ἣν ΒΤ 15 παρέχει Β: παρέχει τοῖς 
ἀν ϑρώποις Τ, ]Ατ ΠΟ Πα15, οἴ. 11,17 τὸ ὦ Β 17 ἂν ὄναιτο Β: ὀνί- 
γαιτ᾽ ἂν Τ, ΞΕα ε ἴῃ τᾶ5. 19 μάλλὸν ἢ Αγ Π Πα5: ἢ μᾶλλον ΒΤ 
ὁλ γα. 7Ταπιθηομις: ὀλίγα νοῦν ἔχω: ΒΤ, ὀλίγα, νοῦν δὲ ἔχων ΑἸάϊπᾶ 
22 οὖν ἂν Τ: οὖν Β | μᾶλλον ἀδ]εν! Βαάματῃ ἴῃ ἱπᾶϊοβ 5.0. 98 
25 ἔντιμος ΒΤ: ἐπίτιμος Ἡετεῖπ (οηϊδοί. (1861) 6 | καὶ σώφρων 
ἀβ]θνι Βαάμαηη 26 πράττοι ΤΌ: πράττοι. Β 29 ξυνεχωροῦμεν 
Τ, ξυνεχώρουν ἐν Β 
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φαλαίῳ δ᾽, ἔφην, ὦ Κλεινία, κινδυνεύει σύμπαντα, ἃ τὸ 
σρῶτον ἔφαμεν ἀγαϑὰ εἶναι, οὐ σπδρὶ τούτου ὃ λόγος 
αὐτοῖς εἶναι, ὅπως αὐτά 78 χαϑ᾽ αὑτὰ στέφυχεν ἀγαϑά, 
ἀλλ᾿ ὡς ἔοικεν ὧδ᾽ ἔχει" ἐὰν μὲν αὐτῶν ἡγῆται ἀμαϑία, 

,ὔ « , 

μείζω χκαχὰ εἶναι τῶν ἐναντίων, ὁσῳ δυνατώτερα ὑπηρε- 
τεῖν τῷ ἡγουμένῳ χαχῷ ὄντι" ξὰν δὲ φρόνησίς τε χαὶ 

, , 2 κ ΉΦΟΙΡΣ, ΟΝ ι εἴ. ΟἾΞᾺ 2) αἱ 
σοφία, μείζω ἀγαϑά" αὑτὰ δὲ καϑ' αὑτὰ οὐδέτερα αὑτῶν Ε, 

3 . » 3 

οὐδενὸς ἀξιὰ εἶναι. Φαίνεται, ἔφη, ὡς ἔοιχεν, οὕτως, ὡς ((.3235) 
σὺ λέγεις. Τί οὖν ἡμῖν συμβαίνει, ἐχ τῶν εἰρημένων; 
ἄλλο τι ἢ τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὃν οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε 
χαχόν, τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν ἡ μὲν σοφία ἀγαϑόν, ἡ δὲ 
ἁμαϑέα χαχόν; Ὡμολόγει. 

Ἔτι τοίνυν, ἔφην, τὸ λοιπὸν ἐπισχκεψώμεϑα. ἐπειδὴ 
εὐδαίμονες μὲν εἶναι προϑυμούμεϑα σάντες, ἐφάνημεν 
δὲ τοιοῦτοι γιγνόμενοι ἐχ τοῦ χρῆσϑαί τε τοῖς πράγμασιν 
καὶ ὀρϑῶς χρῆσϑαι, τὴν δὲ ὀρϑότητα χαὶ εὐτυχέαν ἔτπει- 
στήμη ἡ παρέχουσα, δεῖ δή, ὡς ἔοικεν, ἔχ τταντὸς τρόπου 
πάντα ἄνδρα τοῦτο παρασχευάζεσϑαι, ὅπως ὡς σοφώτα- 
τος ἔσται" ἢ οὔ; Ναί, ἔφη. Καὶ παρὰ πατρός γε δήπου 
τοῦτο οἰόμενον δεῖν παραλαμβάνειν πολὺ μᾶλλον ἢ χρή- 
ματα, χαὶ σπταρ᾽ ἐπιτρόπων καὶ φίλων τῶν τὲ ἄλλων χαὶ 
τῶν φασκόντων ἐραστῶν εἶναι, καὶ ξένων χαὶ πολιτῶν, 
δεόμενον χαὶ ἱκετεύοντα σοφίας μεταδιδόναι, οὐδὲν αἷ- 
σχρόν, ὦ Κλεινία, οὐδὲ νεμεσητὸν ἕνεχα τούτου ὑπηρετεῖν 
χαὶ δουλεύειν χαὶ ἐραστῇ καὶ πιαντὲ ἀνθρώπῳ, δτιοῦν 
ἐϑέλοντα ὑπερετεῖν τῶν καλῶν ὑπηρετημάτων, προϑυ- 
μούμενον σοφὸν γενέσϑαι" ἢ οὐ δοχεῖ σοι, ἔφην ἐγώ, 
οὕτως; Πάνυ μὲν οὖν εὖ μοι δοκεῖς λέγειν, ἢ, δ΄. δο. . Εἰ 
ἔστι γε, ὦ Κλεινία, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ σοφία διδαχτόν, ἀλλὰ 
μὴ ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις. τοῦτο 

Ι κινδυνεύει Β: κινδυνεύεις Τ᾽ 2 περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς 
ἀξίαν Βαάπαμη | αὐτοῖς ὁ λόγος ΤΔτ ΠΟ Πι5 3 ἀγαϑὰ Β: ἀγαϑὰ 
εἶναι [1, 5664 εἶναι ροβίξα δαἀάιϊίαπ) νἀ δίμτ, Τγ Ὁ] ΟΠ ιι5. 4 ἔχε ΒΤ: 
ἔχειν ἨΕΙ ΠΟΥ͂ ἡγῆται Β: ἡγεῖται Τ,, 56 ἡ σΞιρτα νείβαμη 13 ἐπειδὴ 
Τ: ἐπειδὴ δὲ Β, ἐπειδὴ δὴ 514]ΠΡδῸπη 16 καὶ εὐτυχίαν ἀε]εαν! 
Βαάμπαιμι Αἀάεημα. 8 17 ἡ ΒΤ: ἐστιν ἡ 7ΔτῊὈ]οΠιι5, ἦν Ἠεἰπάοτξ, 
ἣν ἡ Βαάῃαη 18 πάντα 7ΔτῊ]]οἢπι5: ἅπαντα ΒῚ 20 μεταλαμι- 
βάνειν Βεαάπαην ῬΉ]16Ρ.3 152 24 ὃν Ῥοβί αἰσχρὸν Δα. Β΄οΠ]είοτ- 
ΤΩΔΟΠΘΓ 24 νεμεσητὸν ὁτιοῦν ὑπηρετεῖν τῶν καλῶν ὑπηρετημά- 
των Βαάπαιι ῬὮΠ16}.2 152, ΟἹ τη Π1Π1] ηἰ51 οὐδὲ γ᾽ αἰσχρόν 5ογρδογαΐ 
εἰ ὑπηρετεῖν ἀο]ανεταί 26 προϑυμούμενον ΤΌ: ̓ προϑυμούμενος Β 
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γὰρ ἡμῖν ἔτι ἄσχεπτον χαὶ οὔπω διωμολογημένον ἐ ἐμοί τε 
χαὶ σοί. 4λ. ἔμοιγε, ἔφη, ὦ Σώχρατες, διδαχτὸν εἶναι 
δοχεῖ. χαὶ ἐγὼ ἡσϑεὶς εἶπον" Ἦ καλῶς λέγεις, ὦ ἄριστε 
ἀνδρῶν, χαὶ εὖ ἐποίησας ἀπαλλάξας μὲ σχέψεως ττολλῆς 
περὶ τούτου αὐτοῦ, πότερον διδαχτὸν ἢ οὐ διδαχτὸν ἢ 
σοφία. νῦν οὖν ἐπειδή σοι καὶ διδαχτὸν δοχεῖ καὶ μόνον 
τῶν ὄντων εὐδαίμονα χαὶ εὐτυχῆ ποιεῖν τὸν ἄνϑρωπον, 
ἄλλο τι ἢ φαίης ἂν ἀναγκαῖον εἶναι φιλ ὁσοφεῖν χαὶ αὑτὸς 
ἐν γῷ ἔχεις αὐτὸ ποιεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, 
ὡς οἷόν τε μάλιστα. 

Καγὼ ταῦτα ἅσμενος ἀχούσας, Τὸ μὲν ἑμόν, ἔφην, 

παράδειγμα, ὦ “ιονυσόδωρέ τε χαὶ Εὐϑύδημε, οἷον ἔπι- 
ϑυμῶ τὸν ττροτρεττιτιχὸν λόγον εἶναι, τοιοῦτον, ἰδιωτικὸν 
ἔσως καὶ μόλις διὰ μαχρῶν λεγόμενον" σφῷν δὲ διτότερος 
βούλεται, ταὐτὸν τοῦτο τέχνῃ πράττων ἐπιδειξάτω ἡμῖν. 

Ἑ εἰ δὲ μὴ τοῦτο βούλεσϑον, ὅϑεν ἐγὼ ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς 
ἐπιδείξατον τῷ μειραχίῳ, πότερον πᾶσαν ἐπιστήμην δεῖ 
αὐτὸν κεᾶσϑαι, ἢ ἔστε τις μία, ἣν δεῖ λαβόντα, εὐδαιμο- 
γεῖν τὲ καὶ ἀγαϑὸν ἄνδρα εἶναι, καὶ τίς αὕτη. ΟΝ ὥσττερ 
ἔλεγον ἀρχόμενος, “περὶ πολλοῦ ἡμῖν τυγχάνει ὃν, τόνδε 
τὸν νεανίσχον σοφόν τὲ χαὶ ἀγαϑὸν γενέσϑαι. 

Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα εἶττον, ὦ Κρίτων" τῷ δὲ μετὰ 
τοῦτο ἐσομένῳ πάνυ σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, καὶ 
ἐπεσχόστουν, τίνα ποτὲ τρόπον ἅψοιντο τοῦ λόγου καὶ 
ὁ:τόϑεν ἄρξοιντο παραχελευόμενοι τῷ γεανίσχῳ σοφίαν 
τε χαὶ ἀρετὴν ἀσχεῖν. ὃ οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν, ὃ Διο- 
γυσόδωρος, πρότερος ἤρχξ τοῦ λόγου, χαὶ ἡμιεῖς πάντες 
ἐβλέπομεν πρὸς αὐτὸν ὡς αὑτέχα μάλα ἀχουσόμενοι ϑαυ- 
μασίους τινὰς λόγους" ὅττερ οὖν καὶ συνέβη ἡμῖν" ϑαυ- 
μαστὸν γάρ τινα, ὦ Κρίτων, ἁνὴρ κατῆρχεν λόγον, οὗ 

29 ϑαυμαστὸν --- τῇ - ἀκοῦσαι ῬτΞοῖϊδῃ. Ἰηδί. ΧΥ͂ΙΙΙ 225 (11 31:9 ΗετίΖ) 

1 ἄσκεπτον Β: σκεπτέον Ὑ 6 δοκεῖ εἶναι ΒΔάμΒατηήη 12 οἷον 
-- τὸν προτρεπτικὸν λόγον ΕΧ ΕἸΕη4. ΔΡΟΡΥ. ΑΠρΡΕΙΠουτη 14: 
οἷον --- τῶν προτρεπτικῶν λόγον ΒΤ, οἵων --- τῶν προτρεπτικῶν 
λόγων Ἀουτῃ (ὐΐἵων - τῶν προτρεπτικῶν λόγων ἀκούειν ΟἸΐτη ἴπ 
εὐἀϊίοης Βδαμδηη), οἷον --- εἶναι ἀε]ενὶε (οθεὶ τηποπι.3 ΠΠ 254 
16 ἀπέλιπον Β: ἀπέλειπον Τ' 17 ἐπιδείξατον ΤΌ: ἐπεδειξατον Β 
19 ὡς ὥσπερ ΒΟΙΡ51: ὥσπερ ΒΎ, ὥσπερ γὰρ ΕΧ ΕΠ]εΠά. ἌΡΟΚτ. ( οἱ85- 
ΠΤ 155, ὡς γὰρ. Ἡδγπῆαπη 424 ἐπεσκόπουν Β: ἐσκόπουν Τ' | 
ἅψοιντο Ηεϊπάοτγί: ἅψαιντο ΒΤ 27 ἦρχε 5011051: ἤρχετο ΒΤ 
30 ἁνὴρ ΒΕΚΚΕεΙ; ἀνὴρ ΒΤ, ὁ ἀνὴρ ἈΡΟΡΥ. Ψ ΑΓ σα πατῇ 1029 
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σοὶ ἄξιον ἀχοῦσαι, ὡς παραχελευστιχὸς ὃ λόγος ἦν ἐπὶ 
ἀρετήν. 

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατές τε χαὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι, 
ὅσοι φατὲ ἐπιϑυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσχον σοφὸν γενέσϑαι, 
πότερον τταίζετε ταῦτα λέγοντες ἢ ὡς ἀληϑῶς ἐπιϑυμεῖτε 
καὶ σπουδάζετε; χἀγὼ διενοήϑην, ὅτε φηϑύτην ἄρα ἡμᾶς 

Ν ’ , ς. 2 ’ - “- 

τὸ πρότερον παίζειν, ἡνίκα ἐχελεύομεν διαλεχϑῆναι τῷ 
νεανίσχῳ αὐτώ, χαὶ διὰ ταῦτα προσεπαισάτην τε χαὶ οὐχ 
ἐσπουδασάτην᾽ ταῦτα οὖν διανοηθεὶς ἢ ἔτει μᾶλλον εἶπον, 
ὅτι ϑαυμαστῶς “σπουδάζοιμεν. χαὶ ὃ “Πιονυσόδωρος, Σχό-- 
σξι μήν, ἔφη, ὦ ) Σώκρατες, ὅπως μὴ ἔξαρνος ἐ ἔσει ἃ νῦν 
λέγεις. Ἔσκεμμαι, ἣν δ᾽ ἐγώ" οὐ γὰρ μή ποτ᾽ ἔξαρνος 
γένωμαι. Ἢ οὗν, ἔφη, φατὲ βούλεσϑαι αὐτὸν σοφὸν γε: 
γέσϑαι; Πάνυ μὲν οὖν. Νῦν δέ, ἡ δ᾽ ὅς, Κλεινίας πότε- 
ρον σοφός ἐστιν ἢ οὔ; Οὔκουν φησί γέ πω" ἔστιν δὲ οὐκ 
ἀλαζών. Ὑμεῖς δέ, ἔφη, βούλεσϑε γενέσϑαι αὐτὸν σοφόν, 
ἀμαϑῆ δὲ μὴ εἶναι; Ὡμολογοῦμεν. Οὐχοῦν ὃς μὲν οὐχ 
ἔστιν, βούλεσϑε αὐτὸν γενέσϑαι, ὃς δ᾽ ἔστι νῦν, μηκέτι 
εἶναι. χαὶ ἐγὼ ἀχούσας ἐθορυβήϑην" ὃ δ᾽ ἐμοῦ ϑορυβου- 
μένου ὑπολαβών, Ἄλλο τι οὐν, ἔφη, ἐπεὶ βούλεσϑε αὐτόν, 
ὃς νῦν ἐστίν, μηκέτι εἶναι, βούλεσϑε αὐτόν, ὡς ἔοικεν, 

ἀπολωλέναι; καίτοι στολλοῦ ἂν ἄξιοι οἵ τοιοῦτοι εἶεν 
φίλοι τε χαὶ ἐρασταί, οἵτινες τὰ παιδικὰ περὶ παντὸς 
ἂν ποιήσαιντο ἐξολωλέναι. 

Καὶ ὃ Κτήσιτυττος ᾿ἀχούσας ἠγανάχτησέν τὲ ὑπὲρ τῶν 
παιδικῶν καὶ εἶπεν" Ὦ ξένε Θούριε, εἰ μὴ ἀγροικότερον, 
ἔφη, ἦν εἰγεεῖν, εἶσχτον ἂν, σοὶ εἰς κεφαλήν, ὅ τι παϑὼν 
ἐμοῦ καὶ τῶν ἄλλων χαταψεύδει τοιοῦτον πρᾶγμα, ὃ ἐγὼ 
οἶμαι οὐδ᾽ ὅσιον εἶναι λέγειν, ὡς ἐγὼ τόνδε βουλοίμην 
ἂν ἐξολωλέναι. Τί δέ, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, ὃ Εὐθύδημος, 
ἢ δοχεῖ σοι οἷόν τ εἶναι ψεύδεσθαι; Νὴ “ία, ἔφη, εἰ μὴ 

ι σοὶ Β: σὺ Τ΄ ] ὡς ΒΤ: οὕτως Βαυϊηδηη σΟΙΠ. ἀ6 ΠΟΠΠ01115 
Ἑσυτηγ ἄθτηὶ ΡΙδῖ. ἸοοΙ5 15] ὁ λόγος ἀε]εν!ξ Βαάμδιη 8ὃ αὐτῶ Τ: 
αὐτῷ Β τὸ “ϑαυμαστῶς ΒΤ: ϑαυμαστῶς ὡς (ζοβεὶ τΊΠ6 ΠῚ. ὃ ΤΥ 
129 13 ἢ οὖν Βουῖρϑι: τί οὖν ΒΤ [[ἰ φατὲ βούλεσθαι αὐτὸν ΒΤ: 
φατὲ, βούλεσϑε αὐτὸν ΨΜΙΠΛΑΟΡ. ΣΝ 7; φατὲ βούλεσθαι; αὐτὸν 
Δ ΙΠΟΚΕΙ πλδηη 15 γέ πω ΒΤ: γ᾽ εἶπον ΒΑάΠατα δὲ Β: δὲ ἣν δ᾽ 
ἐγὼ Ὑ, ςἴ. 21, 2 19 δ᾽ ἐμοῦ Ειχαί δον: δέμου ΒΤ 21 βούλεσϑε 
τς βούλεσϑαι Β 22 ἂν ἄξιοι ΤΊ: ἀνάξιοι Β 25 τε: τε καὶ Β 
27 Ῥοβί ἂν ΡΥΪπλα5 ἰηογρυηχίς ζαβαυθοηιβ]) παϑὼν 50Ὑ1Ρ51: μαϑών 
ΒΤ 28 ἐμοῦ Ἡεοϊπάοτί: κου ΒῚ ἀζ9 ὡς -- ἐξολωλέτ'αε ἀφ]ανὶ 
Βδάδμδπι 

Ρζαΐο υοῖ, ΨΠΙ. νὴ 

ἸΣ 

(Ε. 3244) 
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μαίνομαέ γε. Πότερον λέγοντα τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ ἂν ὃ 
284 λόγος ἢ» ἢ μὴ λέγοντα; “έγοντα, ἔφη. Οὐκοῦν εἴπερ λέ- 

γει αὐτό, οὐχ ἄλλο λέγει [τῶν ὄντων] ἢ ἢ ἐχεῖγνο ὅπερ λέ- 
7γει; Πῶς γὰρ ἄν; ἔφη ὃ Κτήσιππος. Ἃν μὴν χἀχεῖνό γ᾽ 
ἐστὶν τῶν ὄντων, ὁ λέγει, χωρὶς τῶν ἄλλων. Πάνυ γε. 5 
Οὐχοῦν ὁ ἐχεῖνο λέγων τὸ ὄν, ἔφη, λέγει; Ναί. ᾿ἀλλὰ μὲν 
ὃ γε τὸ ὃν λέγων χαὶ τὰ ὄντα τἀληϑῆ λέγει" ὥστε ὃ Διο- 
γυσόδωρος, εἴπερ λέγει τὰ ὄντα, λέγει τἀληϑῆ καὶ οὐδὲν 

- χατὰ σοῦ ψεύδεται. Ναί, ἔφη" ἀλλ. ὃ ταῦτα λέγων, ἔφη 
Β ὃ Κτήσιππος, ὠ Εὐϑύδημε, οὐ τὰ ὄντα λέγει. καὶ ὃ Εὐ- τὸ 

ϑύδημος, τὰ δὲ μὴ ὄντα, ἔφη, ἄλλο τι ἢ οὐκ ἔστιν; Οὐχ 
ἔστιν. ᾿Αλλο τι οὖν οὐδαμοῦ τά 7γὲ μὴ ὄντα [ὄντα] ἐ ἐστίν; 
Οὐδαμοῦ. Ἔστιν οὖν ὅπως περὶ ταῦτα ἱτὰ μὴ ὄντα) 
πράξειεν ἂν τίς τι, ὥστ᾽ ἐχεῖνα ποιήσειεν. ἂν χαὶ ὅστι- 
σοῦν τὰ μηδαμοῦ ὦ ὄντα; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἐ ἔφη ὃ Κτήσιπ- ἘΤῚ 
πος. Τί οὖν; οἱ ῥήτορες ὅταν “λέγωσιν ἐν τῷ δήμῳ, οὐδὲν 
πράττουσι; ᾿Πράττουσι μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν εἴπτερ 

ς: πράττουσιν, χαὶ ποιοῦσι; Ναί. Τὸ λέγειν ὁ ἄρα πράττειν 
τὲ χαὶ ποιεῖν ἐστίν; Ὡμολόγησεν. Οὐχ ἄρα τά γὲ μὴ ὄντ᾽, 
ἔφη, λέγει οὐδείς" ποιοῖ γὰρ ἂν ἤδη τί" σὺ δὲ “ὡμολόγη- 20 
κας τὸ μὴ ὃν μὴ οἷόν τ᾽ εἶναι μηδένα ποιεῖν" ὥστε χατὰ 
τὸν σὸν λόγον οὐδεὶς ψευδῆ λέγει, ἀλλ᾽ εἴπερ λέγει 4|ιο-- 
γυσόδωρος, τἀληϑῆ τε χαὶ τὰ ὄντα λέγει. Νὴ Ἵία, ἔφη 
ὃ Κτήσιπιτος, οὐ Εὐϑύδημε" ἀλλὰ τὰ ὄντα μὲν τρόπον | 

. τινὰ λέγει, οὐ μέντοι ὥς γε ἔχει. Πῶς λέγεις, ἔφη ὃ 25 
Ὁ “Ππονυσόδωρος, ὦ Κτήσιπεε; εἰσὶν γάρ τινες, οἱ λέγουσι 

τὰ πράγματα ὡς ἔχει; Εἰσὶν μέντοι, ἔφη, οἱ καλοέ τε 

3 τῶν ὄντων ἀε]εν Βαάμα 4 ἂν ΒΤ: ἂν αἀλλως 1 | κακεῖνο 
Β: κακεῖ Τ᾽ 7.ταληϑῆὴ ἀεϊενι Βαάμπαη 9 ἀλλὰ ταῦτα Ἡεϊπάοτῆ 
12 ἀλλ ὅτι Β, “4λλο τι --- Οὐδαμοῦ ἀδϊενιε Βδάμδτα (1878). ῬΒΠΘΡ.2 
152 [ ὄντα Ηϊτϑομὶς ΕΣ. Μαάνϊβ δΔάνευβ. Ι 407: ὄντα ὄντα ΒΤ 
13 ἔστιν οὖν Τ: ἔστιν Β [| Ἔστιν οὖν ὕπως τὰ μιῇ; ὄντα στοιήσειεν καὶ 
ὁστισοῦν; οαἴετγ5 ἀΕ]615 1. ς. Βαάπαπηι (Ἔστιν οὖν. ὅπως “περὶ ταῦτα 
πράξειεν ἃ ἂν τίς ἢ ὅπως ἐκεῖνα στοιήσειεν ἂν καὶ ὁστισοῦν Βδάμδιη 

Αἀάεπά. δὰ εαϊξ (1865) 81, ρΡΥΌΡανῖξ ΘῈ ΒΘ ΠΗ], ηἶδὶ αποα ταῦτα τὰ 
μηδαμοῦ ὄντα εἰ ὁστισοῦν τὰ μὴ ὄντα βου ρβί), ἱ τὰ μὴ ὄντα ἀφϊονῖξ 
ἴῃ εὐϊίοῃς (1865) Βεαάμαπὶ 14 ὥστ᾽ ἐκεῖνα 79- Τ: αἧς .7ὲ κλεινίᾳ Β, 
ὥσγ᾽ ἐκλεινίᾳ ἘΝ ὥστε Κλεινίᾳ ὙἸΠΟΚΕΙ πιάπη, ὥστε ἐκεῖνά γε αὐτο 
ΔΡοόρτδρπα, ὥστε καὶ εἶναι ΗἩδιτῆαμη 15 τὰ μηδαμοῦ ὄντα ἀοϊονὶξ 
ἴῃ βαϊοηβ Βάπατη 19 τε ΒΤ: τε τι Ἡεϊπάοτε 20 ἤδη τέ ΒΤ: 
ἤδη νεὶ ἤδη αὐτὰ Ηρφίηάοῦ. 42: τὸ μὴ ὃν Β: τὰ μὴ ὄντα Τὶ μηδένα 
Τ; μηδὲ Β 22 τὸν σὸν λόγον ΤΙ τον σὸν Β, τὸ σὸν ΟἸἸτὴ 5ΟΥΡΒΙὶ 
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κἀγαϑοὶ χαὶ οἱ τἀληϑῆ λέγοντες. Τί οὖν; ἦ δ᾽ ὅς" τἄ- 
γαϑὰ οὐχ εὖ, ἔφη, ἔχει, τὰ δὲ καχὰ χαχῶς; Συνεχώρει. 
Τοὺς δὲ χαλούς τε κἀγαϑοὺς ὁμολογεῖς λέγειν ὡς ἔχει τὰ 
πράγματα; Ὁμολογῶ. Κακῶς ἄρα, ἔφη, λέγουσιν, ὦ Κτή- 
σισπεξ, οἱ ̓ ἀγαϑοὶ τὰ χαχά, εἴττερ ὡς ἔχει λέγουσιν. Ναὶ 
μὰ Δία, ἡ δ᾽ ὅς, σφόδρα γε, τοὺς γοῦν καχοὺς ἀνϑρώ- 
πους" ὧν σύ, ἐάν μοι πείϑῃ, εὐλαβήσει εἶναι, ἵνα μή σε 
οἱ ἀγαϑοὶ καχῶς λέγωσιν. ὡς εὺ ἴσϑ᾽ ὅτι καχῶς λέγουσιν 
οἱ ἀγαϑοὶ τοὺς χαχούς. Καὶ τοὺς μεγάλους, ἔφη ὃ Εὐ- 

ϑύδημος, μεγάλως λέγουσι καὶ τοὺς ϑερμοὺς ϑερμῶς; 
Μάλιστα δήπου, ἔφη ὃ Κτήσιππος" τοὺς γοῦν ψυχροὺς 
ψυχρῶς λέγουσέ τε καὶ φασὶν διαλέγεσϑαι. Σὺ μέν, ἔφη 
ὃ “Διονυσόδωρος, λοιδορεῖ, ὦ Κτήσιππσε, λοιδορεῖ. Μὰ 
“Π οὐκ ἔγωγε, ῆ δ᾽ ὃς, ὦ “ιονυσόδωρε, ἐπεὶ φιλῶ σε, 
ἀλλὰ νουϑετῶ σ᾽ ὡς ἑταῖρον, καὶ πειρῶμαι πείϑειν μηδέ- 
ποτὲ ἐναντίον ἐμοῦ οὕτως ἀγροίχως λέγειν, ὅτε ἐγὼ τού- 
τους βούλομαι ἐξολωλέναι, οὖς σεερὶ χλείστου ποιοῦμαι. 

Ἐγὼ οὖν, ἐπειδή μοι ἐδόχουν ἀγριωτέρως πρὸς ἀλλή- 
λους ἔχειν, προσέπαιξόν τὲ τὸν Κτήσισσπον καὶ εἶπον ὅτι 
Ὦ Κτήσισεπε, ἐμοὶ μὲν δοχεῖ. χρῆναι ἡμᾶς παρὰ τῶν ξέ- 
γων δέχεσϑαι [ἃ λέγουσιν, ἂν ἐϑέλωσι διδόναι, καὶ μὴ 
ὀνόματι διαφέρεσθαι. εἰ γὰρ ἐπίστανται οὕτως ἐξολλύ-: 
γαι ἀνθρώπους, ὥστ᾽ ἐκ πονηρῶν τε χαὶ ἀφρόνων χρη- 
στούς τε καὶ ἔμφρονας χοιεῖν, καὶ τοῦτο εἴτε αὐτὼ εὑρή- 
χατον εἴτε καὶ παρ᾽ ἄλλου του ἐμαϑέτην φϑόρον τινὰ καὶ 
ὄλεϑρον τοιοῦτον, ὥστε ἀττολέσαντες ττονηρὸν ὄντα χρη- 
στὸν πάλιν ἀποφῆναι" εἰ τοῦτο ἐπίστασϑον --- δῆλον δέ, 
ὅτι ἐπίστασϑον" ἐφάτην γοῦν τὴν τέχνην σφῶν εἶναι τὴν 
γεωστὶ ηὑρημένην ἀγαϑοὺς ποιεῖν τοὺς ᾿ἀνϑρώπους ἐχ 
“εονηρῶν -- -συγχωρήσωμεν οὖν αὐτοῖν αὐτό" ἀπολεσάν- 
των ἡμῖν τὸ μειράκιον χαὶ φρόνιμον ποιησάντων, καὶ 
ἅτεαντάς γε ἡμᾶς τοὺς ἄλλους. εἰ δὲ ὑμεῖς οἱ νέοι φο- 
βεῖσϑε, ὥστπτερ ἐν Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἔστω ὃ κίνδυνος" ὡς ἐγώ, 
ἐπειδὴ καὶ τερεσβύτης εἰμέ, παραχιγδυνεύειν ἑτοῖμος χαὶ 

ἡ ἵνα --- λέγωσιν ἀφ]δνι Βαάμαθ 9 καὶ ΒΤ: ἢ καὶ 13 λοι- 
δορεῖ --- λοιδορεῖ ἩἨεϊηδοτί: λοιδόρει --- λοιδόρει ΒΤ' 18 ἀγριωτέ- 
ρῶς ΒΤ: ἀγροικοτέρως᾽ ΨΊΠΑΟΡ. ΒΈΡΡΙ. 7 19 τὸν κτήσιππον Β: 
τῷ κτησίππῳ Τ 21 ἅν ἐϑέλωσι Βαάῃαπι: ἃ λέγουσιν ἐὰν ἐθέλωσι 
ΒΊ, ἐὰν ἐθέλωσι διδόναι οἸΐτη ἀο]ανὶ 21 διδόναι ΒΤ: μετα ἴῃ 
ΤαΔΥρ. Τ' 32 φοβεῖσθϑετ: φοβεῖσθαι Β, 564 αἱ Ῥυποίο ποίδεη, 
ΕΕΥ7.21 ἜΤΙ 33. καρὶ Τ: ἀκαρὶ Β | ἐν δηΐᾳ ἐμοὶ ἀο]ονὶ: (ορδὶ 
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, 3 Ἁ 7 - Ψ “ - 

παραδίδωμι ἐμαυτὸν Ζ“ιονυσοδώρῳ τούτῳ ὥσπερ τῇ Μη- 
, » , Βγ"- , Χ ’ ΄ 

δείᾳ τῇ τῇ Κόλχῳ᾽ ἀπολλύτω με, καὶ εἰ μὲν βούλεται, ἑψέτω, 
2 

εἰ δ᾽, δ τι βούλεται, τοῦτο ποιείτω" μόνον χρηστὸν ἀπο- 
φηνάτω. χαὶ ὃ Κτήσιππος, Ἐγὼ μέν, ἔφη, χαὶ αὐτός, ὦ 
Σώχρατες, ἕἑτοϊῖμός εἶμι παρέχειν ἐμαυτὸν τοῖς ξένοις, 
χαὶ ἐὰν βούλωνται δέρειν ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν δέρουσιν, εἴ 
μοι ἡ δορὰ μὴ εἰς ἀσκὸν τελευτήσει ὥσπερ ἢ τοῦ Μαρ- 
σύου, ἀλλ εἰς ἀρετήν. καίτοι μὲ οἴεται Διονυσόδωρος 
οὑτοσὶ χαλεπαίνειν αὐτῷ" ἐγὼ δὲ οὐ χαλεπαίνω, ἀλλ 
ἀντιλέγω πρὸς ταῦτα, ἃ μοι δοχεῖ πρός με μὴ χαλῶς 
λέγειν" ἀλλὰ σὺ τὸ ἀντιλέγειν, ἔφη, ὠ ,7ενναῖε Ζιονυσό- 

(1.352) δωρε, μὴ κάλει λοιδορεῖσθαι" ἕτερον γάρ τί ἔστι τὸ λοι- 

286 

δορεῖσϑαι. 
Καὶ Διονυσόδωρος, Ὡς ὄντος, ἔφη, τοῦ ἀντιλέγειν, 

ὦ Κτήσιτιπε, ποιεῖ τοὺς “λόγους; Πάντως δήπου, ἔφη, 
χαὶ ἀρβδρα γε᾽ ἢ σύ, ῶ ,“Πιονυσόδωρε, οὐχ οἴει εἶναι 
ἀντιλέγειν; Οὔχουν σὺ τἄν, ἔφη, ἀποδείξαις ττώποτε 
ἀχούσας οὐδενὸς ἀντιλέγοντος ἑτέρου ἑτέρῳ. “ληϑῆ λέ- 
γεις, ἔφη" ἀλλὰ ἀχούων μὲν γνῦνέ σοι ἀποδείχνυμι ἄντι- 
λέγοντος Κτησίππου “΄ονυσοδώρῳ. Ἠ χαὶ ὑπόσχοις ἂν 
τούτου λόγον; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Τί οὖν; ἢ δ᾽ ὅς" εἰσὶν 
6 , - 23 , ᾽ὔ 2 - ς ΡῚ 

ἑχάστῳ τῶν ὄντων λόγοι; Πάνυ γε. Οὐχοῦν ὡς ἔστιν 
ἕχαστον ἢ ὡς οὐχ ἔστιν; Ὡς ἔστιν. Εἰ γὰρ μέμνησαι, 
ἔφη, ὠ Κτύσιππε, χαὶ ἄρτι ἐπεδείξαμεν μηδένα λέγοντα 
ὡς οὐκ ἔστι" τὸ γὰρ μὴ ὃν οὐδεὶς ἐφάνη λέγων. Τί οὖν 
δὴ τοῦτο; ἢ δ᾽ ὃς ὃ Κτήσιππος" ἧττόν τι ἀντιλέγομεν 
ἐγώ τε χαὶ σύ; Πότερον οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ἀντιλέγοιμεν ἂν 

"Ξε τὸν" τοῦ αὐτοῦ πράγματος λόγον ἀμφότεροι λέγοντες, 
9Ὰ “ εἰ ὙᾺ , Ξ. Νὺξ ’, ΄ 2 7 

ἢ οὕτω μὲν ἂν δήπου ταῦτα λέγοιμεν; Συνεχώρει. 4λλ 
ὅταν μηδέτερος, ἔφη, τὸν τοῦ πράγματος λόγον λέγῃ, 
τότε ἀντιλέγοιμεν ἄν; ἢ οὕτω γε τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἂν 

1: τουτῳὶ Ἠϊγϑοῃ 6 δέρειν --- δέρουσιν Τ᾽: δερεῖν --- δεροῦ- 
σιν Β ὥσπερ ἡ τοῦ Μαρσύου ἄβ!ενῖξ Θυ βου} Η] 8 καίτοι με 
Τ: καί τ᾽ οἶμαι Β τι τὸ ΨΙΠ40Ὀ. ΒΌΡΡ]. 7, ΕΧ ἐπηεηᾶ. δροβυ. (οἵβ- 
ἸΠΙΔ ΤΩ 155: τῷ ΒΤ | ὦ γενναῖε Β: Οὐ 14 διονυσόδωρος Β: ὁ 
διονυσόδωρος 1, ̓ ς, 21,2 τόσὺ Τ: σοι Β τ7 οὐκοῦν τ [γ ἂν 
Ηειπάοτῇ 19 ἀκούων μὲν νυνί Βαάμπετιη:; ἀκούω μὲν νῦν εἴ Β, 
ἀκούωμεν νῦν εἴ Τ 5171: πάνυ γ᾽ Ἠεϊπάοτέ: πάνυ ΒΤ 22 ἑχάστου 
να] ἕκαστων Ἡφϊπάογέ 23 ἕκαστον, ἀλλ᾽ οὐκ ὡς οὐκ ἔστιν ἴῃ δάῃοί. 
Βαάμδηῃ 24 μηδένα ΒΤ: μηδένα μηδὲν Βαάπδτη 28 τὸν τοῦ 
Ηεϊηδοτῇ: τοῦ ΒΤ 28 λέγοντες ΝἸΠΑΟΡ. 5ΌΡΡΙ. 7: γνόντες ΒΤ 
29 οὕτω Τ: οὗτοι Β [ἂν δήπου Β: δήπου ἂν Ἴ, 5εἀ οοτγ, ΤΊ ταῦτα Τ' 

1ῸΟ 

( 5 48 Ὁ) 

20 

25 

30 



10 

15 

20 

25 

286 ΕΥ̓ΘΥΔΗΜΟΣ. 21 

μεμνημένος εἴη τοῦ πράγματος οὐδέτερος ἡμῶν; Καὶ τοῦτο 
συνωμολόγει. .1λ} ἄρα, ὅταν ἐγὼ μὲν τὸν τοῦ πράγματος 
λόγον λέγω, σὺ δὲ ἄλλου τινὸς ἄλλον, τότε ἀντιλέγομεν; 
ἢ ἐγὼ λέγω μὲν τὸ πρᾶγμα, σὺ δὲ οὐδὲ λέγεις τὸ σπταρά- 
παν" ὃ δὲ μὴ λέγων τῷ λέγοντι πῶς ἂν" ἀντιλέγοι; 

Καὶ ὃ μὲν Κτήσιτττος ἔλεγεν οὐδέν᾽" ἐγὼ δὲ ϑαυμάσας 
τὸν λόγον, Πῶς, ἔφην, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις; οὐ γάρ 
τοι ἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν λόγον πολλῶν δὴ καὶ πολλάχις 
ἀχηχοὼς ἀεὶ ϑαυμάζω. χαὶ γὰρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν 
σφόδρα ἐχρῶντο αὐτῷ καὶ οἱ ἔτι παλαιότεροι" ἐμοὶ δὲ 
ἀεὶ ϑαυμαστός τις δοχεῖ εἶναι καὶ τούς τε ἄλλους ἀνα- 

, . 2.ϑ Ε: 2 3 κ᾿ 2 - ᾿ 325 7 ; 
τρέπων καὶ αὐτὸς αὑτόν" οἶμαι δὲ αὑτοῦ τὴν ἀλήϑειαν 
χαρὰ σοῦ χάλλιστα πεύσεσϑαι. ἄλλο τι ψευδῆ λέγειν 
οὐκ ἔστιν; τοῦτο γὰρ δύναται ὃ λόγος" ἢ γάρ; ἀλλ᾽ ἢ 
λέγοντ᾽ ἀληϑῆ λέγειν ἢ μὴ λέγειν; Συνεχώρει. Πότερον 
οὖν ψευδῆ μὲν λέγειν οὐκ ἔστι, δοξάζειν μέντοι ἔστιν; 
Οὐδὲ δοξάζειν, ἔφη. Οὐδ᾽ ἄρα ψευδής, ἣν δ᾽ ἐγώ, δόξα 
» Ἁ ’, Ρ] »} 2. 0) 2! 2 ’ὕ 32.902 

ἔστι τὸ παράπαν. Οὐκ ἔφη. Οὐδ᾽ ἃἂρα ἀμαϑία οὐὸ 
Ψ ἝἜ ΡῚ Ξ ᾽Ὰ 2 -- 2} » 2 ’ὕ ΡῚ) ᾽ 

ἀμαϑεῖς ἀνϑρωποι" ἢ οὐ τοῦτ ἂν εἴη ἀμαϑέα, εἴττερ εἴη, 
τὸ ψεύδεσϑαι τῶν πραγμάτων; Πάνυ γε, ἔφη. ᾿4λλὰ 
τοῦτο οὐκ ἔστιν, ἣν δ᾽ ἐγώ. Οὐχ ἔφη. “όγου ἕνεκα, ὦ 

’ , Ἧ ,ὔ Ω Ἂ 2) ’ Ρ}. 

Διονυσόδωρε, λέγεις τὸν λόγον, ἵνα δὴ ἄτοπον λέγῃς, ἢ 
ς 2 - -Ξ- 2 ᾿ 3 9 ΝῚ 2 ᾽ὔ 

ὡς ἀληϑῶς δοχεῖ σοι οὐδεὶς εἶναι ἁμαϑὴς ἀνϑρώπων; 
᾿λλὰ σύ, ἔφη, ἔλεγξον. Ἠ καὶ ἔστι τοῦτο χατὰ τὸν σὸν 

, , ς 
λόγον, ἐξελέγξαι, μηδενὸς ψευδομένου; Οὐκ ἔστιν, ἔφη ὃ 
Εὐθύδημος. Οὐδ᾽ ἄρα ἐχέλευεν, ἔφην ἐγώ, νυνδὴ 4ιο- 

, 2 ’ Ἔ ᾿ Ν Ἂ «Ν -» 2} , 

γυσόδωρος ἐξελέγξαι; ΤῸ γὰρ μΥ ὃν πῶς ἂν τις χελεύσαι; 
σὺ δὲ κελεύεις; Ὅτι, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, τὰ σοφὰ 

2 ἄρα ΒΤ, ἔφη ἴῃ τηᾶῖρ. Τ 3 ἄλλον Β: ἄρα Τ 4 ἐγὼ μὲν 
λέγω (ονεῖξ τηηϑιη.3 11 254 | οὐδὲν λέγεις (ονεΐ 5 ἂν ἀντιλέγοι 
ΔΡΟΡΥ. ῬΑ ϑΙ ΠΌΤ 1811: ἀντιλέγοι ΒΤ 6 ἔλεγεν οὐδέν Ξ50ΥἹρ51 
σοτητηθπηΐ. Ρ]δίοη. 93: ἔλεγεν ἕν Β, ἐσίγησεν Τ, ἐγέλασεν ΒΑάΠδΙη 
11 ἀνατρέπειν ἩἨδϊηθο 13 κάλλιστα ΒΤ: μάλιστα ἴῃ τηᾶτρ. Τ΄ 
ἀλλ ὅτι Β, ἄλλο τιὴ Τ 14 τοῦτο γὰρ --- ἢ γάρ ροβῖ ἢ μὴ λέγειν 
ἰγδηβροβι Ηδυβάδ 5Ρ66. οΥἹ. 59 19 εἴπερ εἴη Τ: εἰ παρείη Β 
24 ἐξέλεγξον ΒαάΠδπηι | ἡ καὶ --- ψευδομένου Ῥτίπλι5 Θοογαίὶ {ΠΡ αἱΐ 
Ἡδιιβάβ 5ρΡ66. οΥἱΐ. 0 46 ἐκέλευεν, ἔρην ἐγώ ἩδττηΔηη: ἐκέλευον 
ἔφη ἐγὼ ΒΤ, ἐκέλευε, φήμ᾽ ἐγώ Βαάπαμη [ διονυσόδωρος Β: ὁ διο- 
νυσόδωρος Τ' 27 κελεῦσαι ΒΤ 28 σὺ δὲ κελεύεις ὅτι ἣν δ᾽ ἐγώ 
ὦ Εὐθύδημε γρ. ΝΊΠΑΟΡ. ΞΡ]. 7: οὐδὲ κελεύεις ὅτι ἦν δ᾽ ἐγώ ὦ 
εὐϑύδημε Β. ΨΊΠ4ΟΡ. 50ρρ!. 7; ὦ εὐθϑύδημε ἦν δ᾽ ἐγώ Τ, οὐδὲ κελευ- 
σϑείς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Εὐϑύδημε Βαάπαπι, Οὐ σὺ κελεύεις; ἣν δ᾽ ἐγώ" 
2 Εὐϑύδημε ἩΟΘΠΘΡΘοΚ ΗΙ 591 δηϊπηδάν. 34 

9) 
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ταῦτα χαὶ τὰ εὖ ἔχοντα οὗ πάνυ τι μανϑάνω, ἀλλὰ πα- 
χέως πως ἐννοῶ. ἴσως μὲν οὖν φορτιχώτερόν τι ἐρήσο- 
μαι. ἀλλὰ συγγίγνωσχε, ὅρα δέ" εἰ γὰρ μήτε ψεύδεσϑαι 
ἔστιν μήτε ψευδῆ δοξάζειν μήτε ἀμαϑῆ εἶναι, ἄλλο τι 
οὐδ᾽ ἐξαμαρτάνειν ἔστιν, ὅταν τίς τι πράττῃ; πράττοντα 
γὰρ οὐκ ἔστιν ἁμαρτάνειν τούτου ὃ πράττει" οὐχ οὕτω 
λέγετε; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Τοῦτό ἐστιν ἤδη, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ 
φορτιχὸν ἐρώτημα. εἶ γὰρ μὴ ἁμαρτάνομεν μήτε : πράτ- 
τοντες μήτε λέγοντες μήτε διανοούμενοι, ὑμεῖς, ὠ πρὸς 
“ιός, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, τίνος διδάσχαλοι ἥχετε; ἢ οὐχ 
ἄρτι ἔφατε ἀρετὴν χάλλιστ᾽ ἂν τταραδοῦναι ἀνϑρώπων 
τῷ ἐϑέλοντι μανϑάνειν; 

Εἶτ᾽, ἔφη, ὠ Σώχρατες, ὃ “4ιονυσόδωρος ὑπολαβών, 
οὕτως εἶ Κρόνος, ὥστε ἃ τὸ πρῶτον εἴπομεν νῦν ἀνα- 
μεμγνήσχει, χαὶ εἴ τι πέρυσιν εἶπον, νῦν ἀναμνησϑήσει, 
τοῖς δ᾽ ἐν τῷ παρόντι λεγομένοις »λόγοις" οὐχ ἕξεις ὃ ὃ τι 

χρῇ; Καὶ γάρ, ἔφην ἐγώ, χαλεποί εἰσιν πάνυ, εἰχότως" 
παρὰ σοφῶν γὰρ λέγονται" ἐπεὶ χαὶ τούτῳ τῷ τελευταίῳ 
τταγχάλεπον χρήσασϑαί ἐστιν, ᾧ λέγεις. τὸ γὰρ οὐκ ἔχω 
ὅ τι χρῶμαι τί ποτε λέγεις, ὦ Διονυσόδωρε; ἢ δῆλον ὅτι 
ὡς οὐχ ἔχω ἐξελέγξαι αὐτόν; ἐπεὶ εἶπέ, τέ σοι ἄλλο νοεῖ 
τοῦτο τὸ δῆμα, τὸ οὐχ ἔχω ὅ τι χρήσωμαι τοῖς λό- 
γοις; Αλλ ὃ σὺ λέγεις, ἔφη, τούτῳ γ᾽ οὗ πάνυ χαλεπὸν 
χρῆσϑαι' ἐπεὶ ἀπόχριναι. Πρὶν σὲ ἀποκρίνασϑαι, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε; Οὐχ ἀποχρινεῖ; ἔφη. Ἠ χαὶ δίκαιον; 
Ζέκαιον μέντοι, ἔφη. Κατὰ τίνα λόγον; ἦν ὃ’ ἐγώ: ἢ 
δῆλον ὅτι χατὰ τόνδε, ὅτι σὺ νῦν πάσσοφός τις ἡμῖν 
ἀφῖξαι περὶ λόγους, χαὶ οἶσϑα ὅτε δεῖ ἀποχρίνασϑαι 

ι οὐ πάνυ τι Τ: πάνυ τι Β, ρτορανῖ Βαάμδμη} παχέως ΜΊΠαΟΡ. 
ΒΌΡΡΙ. 7: ταχέως ΒῚ 44 ἀλλο τι Κουίῃ; ἀλλ᾽ ὅτ ΒῚ᾽ τ0 εἰ -- 
ἔχει ἀξϊονιε (ορεί τηηθηηοβ. 3 ΠΠ 254 14 οὕτως εἶ κρόνος ΤΙ 
οὑτωσὶ κενὸς Β, γρ. κενός ἴῃ τηαῖσ. Τ' 15 νῦν ἀναμνησϑήσει ἀ6- 
Ἰονιὶ Βαάμαπι ῬΡὮΏΪΠ6.3 151 16 λεγομένοις λόγοις Ἠεϊηάοτῇ (νεῖ 
χαλεποί εἰσιν οἱ λόγοι): λεγομένοις ΒΎΊ, λόγοις Βαϊΐεῦ 17 χοῆ ἴ: 
χρή ΒΤ | πάνυ, εἰκότως Ἰἱπετραυηχὶίξ οἰαΠραιμῶ, εἰσι, πάνυ ΑἸάϊπᾶ 
19 ᾧ ὃ λέγεις ἀεἸανῖ Βαάμαπι ΡΏΠΕΡ.2 ΙΝ 20 τί Ηεἰπάοτέ; ὃ τί Β, 
ὅτέτ' 21 ἐπεὶ --- λόγοις ἀε]ενῖξ 1, ς, Βαάδδτη | τέ σοι Β: τίς σοι 
ΤΊ νοεῖ 5! Παῦσαι; ἐννοεῖ ΒΤ 23 χρήσωμαι Τ: χοήσομαι Β 
23 ἀλλ᾿ ὃ Β: ἀλλο ΤΊ τούτῳ γ᾽ οὐ ΒαάΠδηι: τούτῳ τῷ ΒΤ, τοῦτο τὸ 
ΑἸΙάϊηα, τούτῳ ΟΠ] οἰ θυτηδομοῦ, τούτῳ τοι Θδαρρε 6Ρ.- οἵ. 104 
25 ἀποκρινεῖ Ἡφϊπάοτί; ἀποκρίνει ΒΤ 
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Ω ιν, (ΔΛ ὔ . “- ιν, ς τ 3 " κ “ χαὶ ὃτε μή; χαὶ νῦν οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀττοχρίνει, ἅτε γιγνώ- (536 
σχων ὅτι οὐ δεῖ; “αλεῖς, ἔφη, ἀμελήσας ἀποκρίνασϑαι" 
ἀλλ᾽, ὠγαϑέ, πείϑου χαὶ ἀποχρίνου, ἐπειδὴ χαὶ ὁμολο- 
γεῖς μὲ σοφὸν εἶναι. Πειστέον τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ 

5 ἀνάγχη, ὡς ἔοικεν" σὺ γὰρ ἄρχεις" ἀλλ ἐρώτα. Πότερον 
οὖν ψυχὴν ἔχοντα νοεῖ τὰ ,γοοῦντα, ἢ καὶ τὰ ἄψυχα; Τὰ 
ψυχὴν ἔχοντα. Οἶσϑα οὖν τι, ἔφη, ῥῆμα ψυχὴν ἔχον; 
Μὰ Δία οὐκ ἔγωγε. Τί οὖν ἄρτι ἤρου, ὅ τέ μοι γοοῖ τὸ Ἐ 
δῆμα; Τί ἄλλο γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ ἐξήμαρτον διὰ τὴν βλα- 

Ι0 χείαν; ἢ οὐκ ἐξήμαρτον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὀρϑῶς εἶπον, 
εἰπὼν ὅτι γοεῖ τὰ ῥήματα; πότερα φὴς ἐξαμαρτάνειν με 
ἢ οὔ; εἰ γὰρ μὴ ἐξήμαρτον, οὐδὲ σὺ ἐξελέγξεις, καίπερ 
σοφὸς ὧν, οὐδ᾽ ἔχεις ὅ τι χρῇ τῷ λόγῳ" εἰ δ᾽ ἐξήμαρτον, 
οὐδ᾽ οὕτως ὀρϑῶς λέγεις, φάσχων οὐκ εἶναι ἐξαμαρτά- 288 

15. γειν" χαὶ ταῦτα οὐ πρὸς ἃ πέρυσιν ἔλεγες λέγω. ἀλλὰ 
ἔοικεν, ἔφην ἐγώ, οὐ ὐ Διονυσόδωρέ τὲ χαὶ Εὐθύδημε, οὗτος 
μὲν ὃ λόγος ἐν ταὐτῷ μένειν, καὶ ἔτι ὥσπερ τὸ τταλαιὸν 
καταβαλὼν πίπτειν, καὶ ὥστε τοῦτο μὴ πάσχειν, οὐδ᾽ 
ὑπὸ τῆς ὑμετέρας πω τέχνης ἐξηυρῆσϑαι, χαὶ ταῦτα 

290 οὑτωσὶ ϑαυμαστῆς οὔσης εἰς ἀχρίβειαν λόγων. καδ»ῦ 088 
Κτήσισυτος, θαυμάσιά γε λέγετ' ς ἔφη, ὦ ἄνδρες Θούριοι 
εἴτε “Χῖοι εἴϑ' ὁπόϑεν καὶ ὅπῃ χαίρετον ὀνομαζόμενοι" Β 
ὡς οὐδὲν ὑμῖν μέλει τοῦ σπαραληρεῖν. χαὶ ἐγὼ φοβηϑείς, 
μὴ λοιδορία γένηται, πάλιν κατεπράῦνον τὸν Κτήσιππον 

25 χαὶ εἶπον" Ὁ Κτήσιππε, καὶ νῦν δὴ ἃ πρὸς Κλεινίαν 
ἔλεγον, καὶ πρὸς σὲ ταὐτὰ ταῦτα ἠέγω: ὅτι οὐ γιγνώσχεις 
τῶν ξένων τὴν σοφίαν, ὅτι ϑαυμασία ἐστίν" ἀλλ᾽ οὐκ 

(( 1492) ἐϑέλετον ἡμῖν ἐπιδείξασϑαι σπουδάζοντε, ἀλλὰ τὸν 
Πρωτέα μιμεῖσϑον τὸν Αἰγύπτιον σοφιστὴν γοητεύοντε ς 

30 ἡμᾶς. ἡμεῖς οὖν τὸν Μενέλαον μιμώμεϑα, χαὶ μὴ 
ἀφιώμεϑα τοῖν ἀνδροῖν, ἕως ἂν ἡμῖν ἐχφανῆτον, ἐφ᾽ 
ᾧ αὐτὼ σπουδάζετον᾽ οἶμαι γάρ τι αὐτοῖν πάγχαλον 
͵«Κ 

1 οὐδ᾽ 5οΥ1051: οὐδ᾽ ἂν ΒΤ, οὐδὲν ἩφΙπαοτί, οὐδὲ πρὸς Βαάπαηη 
Ε ἀποκριένει (δ'πῃ8. δοσθηΐα) Β᾽ ἀποκρένει Τ: ἀποκρινεῖ Δρορυ Ν 
2 ἀμελήσας ΒΤ ἀμελήσας τοῦ ΟἿ Ι ἀποκρίνασϑαι Β: ἀποκρίνασϑαι 
καὶ ὅτε μή Τ᾽ 4 σοφὸν Τ: σοφὸς Β] πειστέον Βῖ: πιστέον ΤΊ: τοί- 
γυν Β; τοι Τ' 6 ψυχὴν ἔχοντα νοεῖ τὰ νοοῦντα ΒΤ: τὰ ψυχὴν 
ἔχοντα νοεῖ [τὰ νοοῦντα) ΒΔΑΠΔΤη ἡ τί Τ: ὅτι Β, οἴ, 22, 20 
13 χρῇ 1: χρή 1τ:8 τοῦτο ἢ Β: μὴ τοῦτο τ τὸ πώ ΗδΙ πα τῇ: 
που ἘΤ 22 χαίρετ᾽ (οῦεί τηηθιηοβ.9 11 252 23 οὐδὲν ὑμῖν Β: 
ὑμῖν οὐδὲν Τ', 566 ζ ἴῃ τά 5. 31 ἐκφανῆτον Τ: ἐκφάνητον Β, ἐκφανῇ 
τὸ ΒΑάμδιη Ἶ ἐφ᾽ ᾧ αὐτὼ ΒΤ; ἐφ᾽ ὅτῳ Βαάμπαιι Αἀάρφηά, 82 
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φανεῖσϑαι, ἐπειδὰν ἄρξωνται σπουδάζειν" ἀλλὰ δεώμεϑα 
χαὶ παραμυϑώμεϑα χαὶ προσευχώμεϑα αὑτοῖν ἐχφανῆ-ς 
γαι. ἐγὼ οὖν μοι δοκῶ χἂν αὐτὸς πάλιν ὑφηγήσασϑαι, 
οἵω προσεύχομαι αὐτὼ φανῆναί μοι" ὅϑεν γὰρ τὸ πρό- 
τερον ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς τούτοις πειράσομαι, ὅπως ἂν 
δύνωμαι, διελϑεῖν πᾶν, ὅπως ἐχχαλέσωμαι καὶ ἐλεήσαντέ 
μξ χαὶ οἰχτείραντε συντεταμένον χαὶ σπουδάζοντα χαὶ 
αὐτὼ σπουδάσητον. 

Σὺ δέ, ὦ Κλεινία, ἔφην, ἀνάμνησόν με, πόϑεν τότ᾽ 
ἀπελίπομεν. ὡς μὲν οὖν ἔγῴμαι, ἐγϑένδε ποϑέν. φιλο- 
σοφητέον ὡμολογήσαμεν τελευτῶντες" ἢ γάρ; Ναί, ἡ δ᾽ 
ὅς. Ἡ δέ γε φιλοσοφία κτῆσις ἐπιστήμης" οὐχ οὕτως; 
ἔφην. Ναί, ἔφη. Τίνα στοτ' οὖν ἂν κτησάμενοι ἐπιστή- 
μην ὀρϑῶς κτησαίμεϑα; ἀρ᾽ οὗ τοῦτο μὲν. ἁπλοῦν, ἥτις 
ἡμᾶς ὀνήσει; Πάνυ γ, ἔφη. ᾿Δρ᾽ οὖν ἂν τι ἡμᾶς ὀγήσειεν, 
εἰ ἐπισταίμεϑα γιγνώσκειν περειόντες, ὅπου τῆς γῆς χρυ- 
σίον πλεῖστον κατορώρυκται; Ἴσως, ἢ ἔφη. “λλὰ τὸ πρό- 

τερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, τοῦτό γε ἐξηλέγξαμεν, ὃ ὅτι. οὐδὲν πλέον, 
οὐδ᾽ εἰ ἄνευ πραγμάτων καὶ τοῦ ὀρύττειν τὴν γῆν τὸ πᾶν 
ἡμῖν χρυσίον γένοιτο" ὥστε οὐδ᾽ εἰ τὰς πέτρας χρυσᾶς 
ἐπισταίμεϑα ποιεῖν, οὐδενὸς ἂν ἀξία ἡ ἐπιστήμη εἴη" εἶ 
γὰρ μὴ καὶ χρῆσϑαι ἐπιστησόμεϑα τῷ χρυσίῳ, οὐδὲν 
ὄφελος αὐτοῦ ἐφάνη ὃν" ἢ οὐ μέμνησαι; ἔφην ἐγώ. Πάνυ 
γ᾽, ἔφη, μέμνημαι. Οὐδέ γε, ὡς ἔοιχε, τῆς ἄλλης ἐπιστή- 
μης ὄφελι ος γίγνεται οὐδέν, οὔτε χρηματιστιχῆς οὔτε ἰα- 
τριχῆς οὔτε ἄλλης οὐδεμιᾶς, ἥτις ποιεῖν τι ἐπίσταται, 
χρῆσϑαι δὲ μὴ ᾧ ἂν ποιήσῃ" οὐχ οὕτως; Συνέφη. Οὐδέ 
γε εἴ τις ἔστιν ἐπιστήμη, ὥστε ἀϑαγάτους ποιεῖν, ἄνευ 
τοῦ ἐπίστασϑαι τῇ ἀϑανασίᾳ χρῦῆσϑαι, οὐδὲ ταύτης, ὡς" 

3 κἂν βου ρ51: καὶ ΒΤ (ὑφηγήσεσϑαι Ἠεϊηάοτῇ) 4 οἵω προς- 
εύχομαι Τ: οἱ ὡ σπροσεύχομαι Β, οἵωπερ εὔχομαι ΒΔΑΠδΤῚ 5ιΡ- 
ΡΙεπά. 90 Ι αὐτὼ Τ: αὐτῶ Β δ ἀπέλιπον τὸ Β: ἀπελέποντο ἐν 
6 πᾶν ὅπως ΒΤ: ἐάν πως ἴ 7 οἰκτείραντε Τ: οἰκτείροντε Β 
14 ἁπλοῦν Β: ἁπλοῦν ὅτι ταύτην Τ᾽ 15 ἂν τι ἡμᾶς Β; ἡμᾶς ἄν τε Τ' 
16 γιγνώσκειν ΒΤ: ἀνευρίσκειν ΒΑάΠΑτα ἰπά. δά Ἐπ γά. 97 19 οὐδ᾽ 
εἰ Τ: οὗ δεῖ Β 22 καὶ χρῆσϑαι Ἠεϊπαοτί: κεχρῆσϑαι ΒΤ] ἐπιστη- 
σοίμεϑα ΒΑΏΔΙΩ 23 αὐτοῦ Τ: αὐτὸ Β 24 τῆς ἀεἸενῖξ Ηείη- 
ἄοτῖ, νεῦρα τῆς ἄλλης ἀε!επάα νιἀδπίυγ. 26 ἥτις ποιεῖν ΤΙ ἥ τι 
σποιεῖν Β, ἡ τις ποιεῖν ΗἩδιπάοτγῇ 27 ᾧ Β: ἃ Τ, 5εἀ ὁ ΒΌΡΤα νοῖ- 
Βα τη | οὐ δν .7)6 εἴ εχ εἰθηά. ΔΡΟΞΤ. (οἰΞἰἸπϊαπαπε, 155: οὐδ᾽ εἴ γε εἴ 
ΒΊ, οὐδ᾽ εἴ γέ ΒεςοΚ 29 ὡς ἔοικεν Ἡεἰϊπάοτῇ (ναὶ οὐδὲν εἶναι): 
ἔοικεν ΒΤ 
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ἔοικεν, ὄφελος οὐδέν, εἴ τι δεῖ τοῖς πρόσϑεν ὡμολογημέ- 
γοις τεχμαίρεσϑαι. Συνεδόχει ἡμῖν πάντα ταῦτα. Τοι- 
αύτης τινὸς ἄρα ἡμῖν ἐπιστήμης δεῖ, ὦ καλὲ παῖ, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ἐν ἣ συμπέτστωχεν ἅμα τό τε ποιεῖν χαὶ τὸ ἐπίστα- 
σϑαι χρῆσϑαι τούτῳ, ὃ ἂν ποιῇ. Φαίνεται, ἔφη. Πολλοῦ 
ἄρα δεῖ, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς λυροποιοὺς δεινοὺς ὄντας" εἶναι 
χαὶ τοιαύτης τινὸς ἐπιστήι μης ἐπηβόλους. ἐνταῦϑα γὰρ δὴ 
χωρὶς μὲν ἢ ποιοῦσα τέχνη, “χωρὶς δὲ ἡ χρωμένη, [διεήρη- 
ται τοῦ αὐτοῦ πέρι)" ἡ γὰρ λυροποιικὴ χαὶ ἡ χιϑαρι- 
στιχὴ πολὺ διαφέρετον ἀλλήλοιν" οὐχ οὕτως; Συνέφη. 
Οὐδὲ μὴν αὐλοποιικῆς γε δῆλον ὅτι δεόμεϑα' χαὶ γὰρ 
αὕτη ἑτέρα τοιαύτη. Συνεδόχει. ᾿“λλὰ πρὸς ϑεῶν, ἔφην 
ἐγώ, εἰ τὴν λογοττοιιχὴν τέχνην μάϑοιμεν, ἀρά ἐστιν 
αὕτη, ἣν ἔδει κεχτημένους ἡμᾶς εὐδαίμονας εἶναι; Οὐκ 
οἶμαι, ἔφη, ἐγώ, ὃ Κλεινίας ὑπολαβών. Τίνι τεχμηρίῳ, [9] 
ἥδ δ᾽ ἐγώ; χρῇ; Ὁρῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούς, οἱ τοῖς 
ἰδίοις λόγοις, οἷς αὐτοὶ ποιοῦσιν, οὐκ ἐπίστανται χρῆ- ((. 3278) 

σϑαι, ὥσπερ οἱ λυροποιοὶ ταῖς λύραις [ἀλλὰ καὶ ἐν- 
ταῦϑα ἄλλοι δυνατοὶ χρῆσϑαι οἷς ἐκεῖνοι εἰργάσαντο, οἱ 
λυροποιεῖν αὐτοὶ ἀδύνατοι" δῆλον οὖν ὅτι χαὶ περὶ λό- 
γους χωρὶς ἡ τοῦ ποιεῖν τέχνη χαὶ ἢ τοῦ χρῆσϑαι. κα- 
γόν μοι δοχεῖς, ἔφην ἐγώ, τεχμήριον λέγειν, ὃ ὅτι οὐχ αὕτη 
ἐστὶν ἡ τῶν λογοττοιῶν τέχνη, ἣν ἂν χτησάμενός τις εὖ- 
δαίμων εἴη. χαίτοι ἐγὼ ᾧμην ἐνταῦϑαά που φανήσεσϑαι 
τὴν ἐπιστήμην, ἣν «δὴ πάλαι ζητοῦμεν. χαὶ γάρ μοι οἵ 
τε ἄνδρες οὗτοι, οἵ λογοποιοί; ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, 

2 τοιαύτης --- 5 ποιῇ 7αταθ! Ιου αάποτε. δὰ ρΡΏ1]ο5. Ρ. 70 Κὶ βϑϑιτηρ 

Ι εἴ τι δεῖ ΒΤ΄: εἴ τε δὴ οΟἸΊτη βου!ρϑὶ, εἶναι εἰ ἨδΙηΔ πη 2 τεκ- 
μαίρεσθαι ἜΣ: τεκμαίρεσθαι δεῖ Β, Ῥγορανι Ἡδυτηδηη 4 ποιεῖν 
καὶ τὸ ποιεῖσϑαι καὶ χρῆσϑαι Τα] ἢπι5, ποιεῖν. ἐπίστασϑαι καὶ 
τὸ χρῆσϑαι ΗΙἸγβοὶρ, ποιεῖν τε ἐπίστασθαι καὶ τὸ χρῆσϑαε ζοβεῖ 
ΠΊΠΘΙΏ05.3 ΠΠ 254, ἐπίστασϑαι ἀε]οηάυτη ν]ἀείαΓ 5 ποιῇ ΒΥ: 
στοιήσῃ 7Ταπι οἶδ 6 δεινοὺς ὄντας ὙΝΊΠΟΚΚΕΙπΊΔηΠη: δεινοὺς ΒΤ', 
δεῖν δεινοὺς Ἠδυπάς 5ρες, οτϊ.61, δεῖν Ηεἰπάοσ 7 ἐπηβόλους τ: 
ἐπιβούλους Β 8 διήρηται δὲ Β, διήρηται Τ, διήρηται οὐδὲ Μαάᾶνὶρ 
δᾶνοίϑβ. 1 407, διήρηται - περὶ ἀεϊονὶ ΠΠ δήλου ὁ ὅτι δεόμεϑα ἀδ]εανὶί 
ΗἩρδιιβάδ 5ρ6ο. ΟΥ̓. 61 16 χρὴ Τ: χρὴ Β 18 ἀλλὰ --- ἀδύνατοι 
ἀε]ονὶ 5Ρ60. ΟΥ̓, 41 19 εἰργάσαντο, 564 εἰ ἴῃ τ5. Τ᾽ Ι οἱ λυρο- 
ποιεῖν αὐτοὶ ἀδύνατοι ἀε]ενὶξ ὙΥΙΠΟΚΘΙ τη, οἱ 5ογῖρϑις ΘΟ] οου- 
ΤΑΔΟΉΘΥ, λογοποιεῖν ΔΏΟΏΥτηΙ5 δρᾶ Κουςῃϊατη 23 ἡ τῶν λογο- 
ποιῶν τέχνη ἄἀε]θνιὶ Ηἰγϑοῆσ 26 οὗτοι Ἡεϊπάοτχί: αὐτοὶ ΒΤ 
αὐτοὶ οὗ λογοποιοὶ ἀρ]εν! ΒΔΑΠΔΠῚ 
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ὑπέρσοφοι, ὦ Κλεινία, δοχοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἣ τέχνη 
αὐτῶν ϑεσπεσία τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν ϑαυ- 
μαστόν" ἔστι γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν τέχνης μόριον, μιχρῷ 

290 δὲ ἐχεέίνης ὑποδεεστέρα. ἢ μὲν γὰρ τῶν ἐπῳδῶν ἔχεών 
τε χαὶ φαλαγγίων χαὶ σχορπίων καὶ τῶν ἄλλων ϑηρίων 5 
τὲ χαὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, ἡ δὲ δικαστῶν τε χαὶ ἐχχλη- 
σιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων κήλησίς τε χαὶ παραμυϑίέα 
τυγχάνει οὖσα᾽ ἢ σοι, ἔφην ἐγώ, ἄλλως πως δοχεῖ; Οὔν, 
ἀλλ οὕτω μοι φαίνεται, ἔφη, ὡς σὺ λέγεις. Ποῖ οὖν, 
ἔφην ἐγώ, τραποίμεϑ' ἂν ἔτι; ἐπὶ ποίαν τέχνην; Ἐγὼ 10 
μὲν οὐχ εὐττορῶ, ἔφη. .41λλ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐμὲ οἶμαι ηὕρη- 

Β κέναι. Τίνα; ἔφη ὃ Κλεινίας. Ἐξ ̓ στρατηγική μοι δοχεῖ, 
ἔφην ἐγώ, τέχνη παντὸς μᾶλλον εἶναι, ἣν ἄν τις κτησά- 
μενος εὐδαίμων εἴη. Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ. Πῶς; ἣν δ᾽ ἐγώ. 
Θηρευτική τις ἥδε γέ ἐστιν τέχνη ἀνϑρώπων. Τί δὴ οὖν; 15 
ἔφην ἐγώ. Οὐδεμία, ἔφη, τῆς ϑηρευτιχῆς αὐτῆς ἱ ἐπὶ 
πλέον ἐστὶν ἢ ὅσον ϑηρεῦσαι χαὶ χειρώσασϑαι" ἐπειδὰν 
δὲ “χειρώσωνται τοῦτο, ὃ ἂν ϑηρεύωνται, οὐ δύνανται 
τούτῳ χρῆσϑαι, ἀλλ᾽ οἱ μὲν κυνηγέται χαὶ οἱ ἁλιῆς τοῖς 
ὀψοποιοῖς παραδιδόασιν, οἱ δ᾽ αὐ γεωμέτραι χαὶ οἵ 20 

ς ἀστρονόμοι χαὶ οἱ λογιστικοί - ϑηρευτιχοὶ γάρ εἶσι καὶ 
οὗτοι" οὐ γὰρ ποιοῦσιν [τὰ διαγράμματα) ἕ ἕχαστοι τού- 
τῶν, ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνευρίσχουσιν --- ἅτε οὖν χρῆσϑαι 
αὐτοῖς οὐχ ἐπιστάμενοι, ἀλλὰ ϑηρεῦσαι μόνον, παραδι- 
δόασι δήπου τοῖς διαλεχτικοῖς καταχρῆσϑαι αὐτῶν τοῖς 35 
εὑρήμασιν, ὅσοι γε αὐτῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοί εἶσιν. 
Εἶεν, ἢν δ᾽ ἐγώ, ὦ κάλλιστε καὶ σοφώτατε Κλεινία" τοῦτο 
οὕτως ἔχει; Πάνυ μὲν οὐν᾽ χαὶ οἵ γε στρατηγοέ, ἔφη, 

28 χαὶ --- 27, τ τρόπον ῬτίΞοΐδη. ἰηβεῖς. ΧΥΤΙΙ 255 (1 Ρ. 337 Ηετσίζ) 

Ι αὐτὴ Τ: αὕτη Β 3 μόριον ΒΤ: ὅμορος 5ογρϑβὶ Ν, (, 79 
4 δὲ ἀποηντηιβ δρᾶ ΘΙ] Ραυτηίπτη: τε ΒΤ, τε ΒΑΚ οἵ. ατοεη νδῇ 
ῬΥΙΠΒΊΘΥΘΥ ΡΤΟΒΟΡΟΡΥ. 1τό Ι τῶν ἐπῳδῶν ἀξϊενῖε ΗϊγβοΒῖς 10 ἔτι 
Θίθρμδπιβ; ὅτε ΒΤ 1 ἣν Τ: ἣν ἘκῸ ΟΝ αὐτῆς ΒΤ: δύναμες 
Ἡεϊπάοτί, ἁπάσης Αϑέ, ἄσκησις ΟτΕΪΙ, ἱκανότης ΜΕΥ ἤγΘη, αὐτὴ 
ΔΉ] η, ροϑβί αὐτῆς ΞαΡΡΙονὶϊ χρεία νε] ὠφέλεια Βαάμαιη, οὐδὲν Ῥ͵τῸ 
οὐδεμία 5οτῖρϑῖ: Τποιήρβοη δὰ Ῥῃδθάγ. 128 18 τοῦτο ὃ ἂν ϑη- 
ρθεύωνται ἀε]ενις Βδάμαπη ῬΒΠΕΡ.5 1 [52 (ϑηρεύσωνται Θ΄ ΡΒ ΔΠ|5) 
19 αὐτοὶ τούτῳ Ἠδϊπάο 22 ποιοῦσί τι (ζοθεῖ τηπετη.3 Π 254] 
τὰ διαγράμματα ἀε]ενῖς Βαάματη, ζοθεῖ ἕκαστοι Τ: ἕκαστα Β, 
αυοά ἴπτε τορυάϊαν!ε Βαάματη Αἀάδπά. 82 24 αὐτοῖς Β: αὐτοὶ 
αὐτοῖς Τ' 27 κάλλιστέ τε καὶ ΔΝ ἸΠΟΚΕΟΙΔηη Κλεινία ἀρ]ανῖς Νὰ- 
ῬΕΓ ΟὉ5. οΥἹΐ. 12 
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οὕτω τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐπειδὰν ἡ πόλιν τινὰ ϑηρεύσων- τ. 
ται ἢ στρατόπεδον, παραδιδόασιν τοῖς πολιτιχοῖς ἀνδρά- 
σι»" αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἐπίστανται χρῆσϑαι τούτοις, ἃ ἐϑή- 
ρευσαν" ὥσπερ οἶμαι οἱ ὀρτυγοϑῆραι τοῖς ὀρτυγοτρόφοις 
παραδιδόασιν. εἰ ον, ἢ δ᾽ ὅς, δεόμεϑα ἐ ἐχξίνης τῆς τέ- 
χνὴς, ἥτις. ᾧ. ἂν χτήσηται ἢ ποιήσασα ἢ ϑηρευσαμένη 
αὐτὴ χαὶ ἐπιστήσεται χρῆσϑαι, καὶ ἡ τοιαύτη ποιήσει 
ἡμᾶς μαχαρίους, ἄλλην δή τινα, ἔφη, ζητητέον ἀντὶ τῆς 
στρατηγικῆς. 

ΚΡ. Τί λέγεις σύ, ὦ Σώχρατες; ἐχεῖνο τὸ μειράχιον Ἐ, 
((. 1490) τοιαῦτ᾽ ἐφθέγξατο; : 

18 

20 

25 
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Σῶ. Οὐχ οἴει, ὦ Κρίτων: 
ΚΡ. Μὰ 4 οὐ μέντοι. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἐγώ, εἰ ταῦτ᾽ 

εἶπεν, οὔτ Εὐθυδήμου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἔτ᾽ ἀνϑρώττου 
δεῖσθαι εἰς παιδείαν. 
ΟἼΣΩ. ᾿1λλ: ἄρα, ὦ πρὸς Διός, μὴ ὃ Κτήσιππος ἦν ὃ 

ταῦτ εἰπών, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι; 
ΚΡ, Ποῖος Κτήσιππος; 
ΣΩ, ᾿“λλὰ μὴν τό γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε Εὐϑύδημος 991 

οὔτε Διονυσόδωρος ἣν ὃ εἰγεὼν ταῦτα" ἀλλ, ὦ δαιμόνιε 
Κρίτων, μή τις τῶν κρειττόνων παρὼν αὐτὰ ἐφϑέγξατο; 
ὅτι γὰρ ἤχουσά γξε ταῦτα, εὖ οἶδα. 

ΚΡ. Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώχρατες" τῶν χρειττόνων μέν- 

τοι τις ἐμοὶ δοκεῖ, χαὶ πολύ γε. ἀλλὰ μετὰ τοῦτο ἔτι 
τινὰ ἐζητήσατε τέχνην; καὶ ηὕρετε ἐχείνην ἢ οὐχ ηὕρετε, 
ἧς ἕνεκα ἐζητεῖτε; 

ΞΩ, “Πόϑεν, ὠ μαχάριε, ηὕρομεν; ἀλλ ἦμεν πάνυ γε- Β 
λοῖοι, ὥσπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους διώχοντα ἀεὶ 
φόμεϑα ἑχάστην τῶν ἐπιστημῶν αὐτίχα λήψεσϑαι, αἱ δ᾽ 
ἀεὶ ὑπεξέφυγον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τέ ἂν σοι λέγοιμι; 
ἐπὶ δὲ δὴ τὴν βασιλικὴν ἐλϑόντες τέχνην χαὶ διασχοπού- 
μενοι αὐτήν, εἶ αὕτη εἴη ἡ τὴν εὐδαιμονίαν ἀτπτεργαζο- 

1 ϑηρεύσωνται ΒΤ: χειράσωνται ΝΕ] ϑηράσωνται ΒΑάΠΔηι 
ῬΈΪΕΡ.5 152 3 τούτοις ἃ ἐθήρευσαν ἄε]ονι 1. ς. Βαάμαπλ 6 ἥτις 
Β: ἥτις ἂν Τ 7 αὐτὴ Τ: αὕτωβ 8δητ7Τ:δέὲΒ 14 ἀνϑρώπων 
Ἡ γβΟμσ 15 εἰς Τὶ 564 εχ 66 η. τ9 τό γε ΒΤ: τόδε ΔΜΊΠΟΚΕΙ- 
ΤΏΔΠΠ; τόδε γε Βειηματαν βυηΐ. 312 23 τῶν κρειττόνων ΤΙ κρειτ- 
τόνον Β 25 τινὰ Ἡεϊηάοτί: τίνα ΒΤ 27 ηὕρομεν ἀεἸεν!ξ Η]γΒΟΠΙ 
28 ὥσπερ ΒΤ: ὥσπερ γὰρ (οβθεῖ τηηδηη.3 11 255 30 ὑπεξέφευγον 
ΜΙμάοΡ. 5υρρὶ. 7, ῥγόρανὶς Βαάμαιη Αἀάεπά. 82 | τὰ --- πολλὰ Β: 
τὰς --- πολλὰς Τ, αἱ οἴ. Πεπλοβίῃ, 32, 16 Ι5ΞΟΟΓ. 17, 23 32 αὕτη 
Β,αντὴ ἀπεργαζομένη Β: παρέχουσά τε καὶ ἀπεργαζομένη Τ' 
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μένη, ἐνταῦϑα ὥσπερ εἰς λαβύρινϑον ἐμπεσόντες, οἰόμε- 
γοι ἤδη. ἐπὶ τέλει εἶναι, περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν 

ς ἀρχῇ τῆς ζητήσεως ἀνεφάνημεν ὄντες χαὶ τοῦ ἴσου δεό- 
μενοι, ὅσουπερ ὅτε τὸ πρῶτον ἐζητοῦμιεν. 

ΚΡ. Πῶς δὴ τοῦτο ὑμῖν συνέβη, ώ Σώχρατες; 5 
ΣΩ. Ἐγὼ φράσω. ἔδοξε γὰρ δὴ ἡμῖν ἡ πολιτιχὴ καὶ 

ἡ βασιλιχὴ τέχνη ἡ αὐτὴ εἶναι. 
ΚΡ. Τί οὖν δή; 
ΣΩ: Τὶ αὐτῃ τῇ τέχνῃ ἢ τε στρατηγικὴ χαὶ αἱ ἄλλαι 

παραδιδόναι ἄρχειν τῶν ἔργων, ὧν αὐταὶ δημιουργοί εἰ-- τὸ 
σιν, ὡς μόνῃ ἐπισταμένῃ χρῆσϑαι. σαφῶς οὖν ἐδόχει 
ἡμῖν αὕτη εἶναι, ἣν ἐζητοῦμεν, χαὶ ἡ αἰτία τοῦ ὀρϑῶς 

Ὁ πράττειν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἀτεχνῶς χατὰ τὸ Αἰσχύλου 
ἰαμβεῖον μόνη ἂν τῇ πρύμνῃ καϑῆσϑαι τῆς πόλεως, 

(3:82) πάντα χκυβερνῶσα καὶ πάντων ἄρχουσα πάντα χρήσιμα 18 
ποιεῖν. 

ΚΡ. Οὐκοῦν καλῶ ὥς ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Σὺ χρινεῖς, ὦ Κρίτων, ξὰν βούλῃ ἀχούειν. μετὰ 

γὰρ τὰ ἔμπροσϑεν συμβάντα αὖϑις μετὰ ταῦτα ἐσχοποῦ- 
μὲν ὧδέ πως" Φέρε, πάντων ἄρχουσα ῇ βασιλικὴ τέχνη 20 
τὶ ἡμῖν ἀπεργάζεται ἔργον, ἢ οὐδέν; Πάντως δήπου, 

Ἑ ἡμεῖς ἔφαμεν πρὸς ἀλλήλους. Οὐ καὶ σὺ ἂν ταῦτα φαίης, 
ὦ Κρίτων; 

ΚΡ, Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τί οὖν ἂν φαίης αὐτῆς ἔργον εἶναι; ὥσπερ εἰ σὲ 25 

ἐγὼ ἐρωτῴην, πάντων ἄρχουσα ῇ ἰατρική, ὧν ἄρχει, τέ 
ἔργον τταρέχεται; οὐ τὴν ὑγίειαν ἂν" φαίης; 

ΚΡ. Ἔγωγε. 
ΞΟ; οἷν δέ; ἥ ὑμετέρα τέχνη ἢ γεωργία, πάντων ἄρ- 

209 χῦνσα) ὧν ἄρχει, τί ἀπεργάζεται; οὐ τὴν τροφὴν ἂν 30 

φαίης τὴν ἐχ τῆς γῆς παρέχειν ἡμῖν; 
13 οὗ. ΑἜβοῦν]. ϑερέ. 1---3 

3 ζητήσεως, 56ἃ ἕξ ἴῃ τ45.ὁ] 1Ο αὐταὶ Ἠοϊπάοτί: αὗται ΒΤ 
ΓΙ μόνῃ ἐπισταμένῃ Τι μόνη ἐπισταμένη Β 14 ἰαμβίον Β | μόνῃ 

ΒΤ ιδύμῖν Τ: ἡμῖν Β 18 βούλει Β| ἀκούειν ΒΊ, 5Ξεἀ ὦ δά. Ὁ 

Ι μετὰ γὰρ τὰ ἔμπροσϑεν συμβάντα αὖτις (αὔϑες ΨΊΠΔΟΡ. ΒῈΡΡ]. 7) 
μετὰ ταῦτα ἐσκοποῦμεν Β: καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συμβάντα ἡμῖν" αὖϑες 
γὰρ δὴ πάλιν ἐσκόποῦμεν τ 21 τὶ δηΐα ἔργον ἱταπϑροβυῖξ Ηείη- 
ἀογ 22 ταὐτὰ Μᾶὰ 25 εἰς σε ἐγὼ Β, εἰ ἐγώ σε Τ' 27 οὐ Τ: 
οὗ ΒΙ ὑγίειαν ἂν Αϑί, οὗ. 21,5: ὑγίειαν ΒΤ (φαίης ἀφ]ενι ΒΔΑ ἢ 412) 
30 ἀπεργάζεται Τ: ἔργον ἀπεργάζεται Β 
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ΚΡ. Ἔγωγε.. 

ΣΩ, Τί δέ; ᾿ βασιλιχὴ πάντων ἄρχουσα, ὧν ἄρχει, τί 
ἀπεργάζεται: ἴσως οὗ πάνυ γ᾽ εὑπορεῖς. 

ΚΡ. Μὰ τὸν Ἵα, ὠ Σώκρατες. 

ΣΏΩ. Οὐδὲ “γὰρ ἡμεῖς, ὠ Κρίτων" ἀλλὰ τοσόνδε γε 
οἶσϑα, ὅτι εἴπερ ἐστὶν αὕτη ἣν ἡμεῖς ζητοῦμεν, ὠφέλι- 
μον αὐτὴν δεῖ εἶναι. 

ΚΡ. Πανυ γε. 

ΣΩ, Οὐκοῦν ἀγαϑόν γέ τι δεῖ ἡμῖν αὐτὴν παραδι- 
δόναι; 

ἘΡ. “Ἀνάγχη, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. γαϑὸν δέ γέ που ὡμολογήσαμεν ἀλλήλοις ἐ ἐγώ 
τε χαὶ Κλεινίας οὐδὲν εἶναι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τινά. 

ΚΡ. Ναί, οὕτως ἔλεγες. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τὰ μὲν ἄλλα ἔργα, ἃ φαίη ἂν τις πολιτι- 

χῆς εἶναι --- πολλὰ δέ που ταῦτ ἂν εἴη, οἷον πλουσίους 
τοὺς πολίτας παρέχειν καὶ ἐλευϑέρους καὶ ἀστασιάστους 

᾽ὔ -» γ Ν 9} 2 Ἁ 2 ’ὔ 2} , 

- πᾶντα ταῦτα οὔτε χαχὰ οὐτε ἀγαϑὰ ἑἕφάνη, ἔδει δὲ 
σοφοὺς ποιεῖν καὶ ἐπιστήμης μεταδιδόναι, εἴστερ ἔμελλεν 
αὕτη εἶναι ἢ ὠφελοῦσά τε χαὶ εὐδαίμονας ποιοῦσα. 

ΚΡ. Ἔστι ταῦτα᾽ τότε γοῦν οὕτως ὑμῖν ὡμολογήϑη, 
ὡς σὺ τοὺς λόγους ἀπήγγειλας. 

ΣΩ: Κη οὖν ἢ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνϑρώ- 
πους καὶ ἀγαϑούς; 

ΚΡ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώχρατες; 
Σῷ,. .1λλ᾽ ἀρὰ πάντας χαὶ πάντα ἀγαϑούς; καὶ πᾶ- 

σαν ἐπιστήμην, σχυτοτομιχήν τε χαὶ τεχτονιχὴν καὶ τὰς 
ἄλλας ἁπάσας, αὕτη ἢ ῇ παραδιδοῦσά ἐστιν; 

ΚΡ. Οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ὠ “Σώκρατες. 
ΣΩ. “λλὰ τίνα δὴ ἐπιστήμην; ἡἰαί χρησόμεϑα; τῶν 

μὲν γὰρ ἔργων οὐδενὸς δεῖ αὑτὴν δημιουργὸν εἶναι τῶν 
μήτε χαχῶν μήτε ἀγαθῶν, ἐπιστήμην δὲ παραδιδόναι 
μηδεμίαν ἄλλην ἢ αὐτὴν ἑαυτήν. λέγωμεν δὴ οὗν, τίς 
σοτξ ἔστιν αὕτη, ἢ τέ χρησόμεϑα; βούλει φῶμεν, ὦ Κρί- 
των, ἡ ἄλλους ἀγαϑοὺς ποιήσομεν; 

ΚΡ. Πάνυ γε. 

2 δὲ δὴ ΗἸγοο ἢ 23 πάνυ γ᾽ ΒΤ: πάνυ τι ΝΝΑΌΘΥ σοτγητη. 1171 
5 κρίτων, 564 ων ἴῃ τά5. Τ 9 ἀγαϑὸν ἕν γέ τι (ορβαβί τηηθῃ.2 Π 
2505 9 ποιεῖν ἂν ΘΒ ΒΕΤΩΪΠΙ Ι εἴπερ ΒΤ: ἥπτερ Βαάμδπι 26 πάντα 
Β: πάντως Τ 3.0 ΒΤ 34 ἢ ἴῃ τηᾶῖρ. Β, ἡ Β,ι ἢ Τ' 

Β 
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ΣΩ. Οὲ τέ ἔσονται ἡμῖν ἀγαϑοὶ καὶ τί χρήσιμοι; ἢ 
ἔτι λέγωμεν, ὅτε ἄλλους ποιήσουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι ἐχεῖνοι 

Ε 358) ἄλλους; ὅ τι δέ ποτε ἀγαϑοί εἰσιν, οὐδαμοῦ ἡμῖν φαέ- 
γονται, ἐπειδήττερ τὰ ἔργα τὰ λεγόμενα εἶναι τῆς στολι- 
τικῆς ἠτιμάσαμεν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον ὃ Διὸς Κό-" 
ρινϑος γίγνεται, καὶ ὅπερ ἔλεγον, τοῦ ἴσου ἡμῖν ἐνδεῖ ἢ 
ἔτι τελείονος πρὸς τὸ εἰδέναι, τίς ττοτέ ἐστιν ἡ ἐπιστήμη 
ἐχείνη, ἣ ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσει; 

ΚΡ. Νὴ τὸν Ζία, ὦ Σώχρατες, εἰς πολλήν γε ἄπο- 
οίαν, ὡς ἔοιχεν, ἀφίκεσϑε. Ιο 

ΣΩ. Ἔγωγε οὖν καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ἐπειδὴ ἐ ἐν ταύτῃ 
298 τῇ ἀπορίᾳ ἐνεττετστώχῃ, πᾶσαν ἤδη φωνὴν ἠφίειν, δεόμε- 

γος τοῖν ξένοιν ὥσπερ “ιοσκόρων ἐπικαλούμενος σῶσαι 
ἡμᾶς, ἐμέ τε χαὶ τὸ μειράχιον, ἐχ τῆς τριχυμίας τοῦ λό- 
γου, καὶ παντὶ τρόπῳ σπουδάσαι χαὶ σπουδάσαντας ἐπει-- το 
δεῖξαι, τίς πτοτ᾽ ἔστιν ἡ ἐπιστήμη, ἧς τυχόντες ἂν καλῶς 

ωι 

τὸν ἐπίλοιπον βίον διέλϑοιμεν. ᾿ 
ΚΡ. Τί οὖν; ἠϑέλησέν τι ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὃ Εὐϑύ- 

δημος; 
Σῶ. Πῶς γὰρ οὔ; καὶ ἤρξατό γε, ὦ ὁνοῖρα; πάνυ 20 

μεγαλοφρόνως τοῦ λόγου ὧδε" 
Β Πότερον δή σε, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ταύτην τὴν ἐπιστή- 

μην, περὶ ἣν 1 πάλαι ἃ ἀπορεῖτε, διδάξω, ἢ ἐπιδείξω ἔχοντα; 
Ὁ μακάριε, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔστι δὲ ἐπὶ σοὶ τοῦτο; Πάνυ μὲν 
οὗν, ἔφη. Ἐπίδειξον τοίνυν νὴ 4“, ἔφην ἐγώ, ἔχοντα" 25 
πολὺ γὰρ ῥᾷον ἢ μανϑάνειν τηλιχόνδε ἄνδρα. Φέρε δή 
μοι ἀπόκχριναε, ἔφη ἔστιν ὅ τι ἐπίστασαι; Πάνυ γε, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ πολλά, σμιχρά γε. ρχεῖ, ἔφη. ἀρ' οὖν δο- 
χεῖς οἷόν τέ τι τῶν ὄντων τοῦτο, ὃ τυγχάνει ὃν, αὐτὸ 

Ο τοῦτο μὴ εἶναι; ᾿Αλλὰ μὰ 4 οὐχ ἔγωγε. Οὐκοῦν σύ, 30 
ἔφη, ἐπίστασαί τι; Ἔγωγε. Οὐχοῦν ἐπιστήμων εἶ, εἴπτερ 
ἐπίστασαι; Πάνυ γε, τούτου γε αὐτοῦ. Οὐδὲν διαφέρει" 
ἀλλ οὐχ ἀνάγχη σε ἔχει πάντα ἐπίστασϑαι ἐπιστήμονά 
γε ὄντα; Μὰ 4, ἔφην ἐγώ" ἐπεὶ πολλὰ ἄλλ᾽ οὐκ ἐπέστα- (΄ τϑοο) 

5 ἠτιμάσαμεν ΒΤ: ἀπεδοκιμάσαμεν 1 8 ποιήσει Ἡξδἰπάοτί: 
ποιήσειε ΒῚ 13 Διοσκόρων Ἡ ΥΞΟΠΙρ; δεοσκούρων ΒΊ, διοσκούροιν 
ΔΡοΟΡτ. ναιίοδηυτη 1029, διοσκόρω ΔΡορσυ. Μαγοιδησπη 184 25 τοί- 
νυν Β: τοίνυν με 30 εἶναι ἅμα; Μὰ Ἠ γ5ΟΠΡ 31 ἔφη ϑἴερβα- 
ππ5: ἔφης ΒΤ, φής Ηεϊπάοτῇ (ἔφης ἐπίστασθαι ΔΡΟΡΎΥ. Μαγοϊδπατη 
180) 33 ἔχει ΒΤ: ἐστι Αϑί 24 ἐπεὶ Τ: ἐπὶ Β 
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μαι. Οὐχοῦν εἴ τι μὴ ἐπίστασαι, οὐκ ἐπιστήμων εἶ. 
κείνου γε, ὦ φίλε, ἣν δ᾽ ἐγώ. Ἧττον οὖν τι, ἔφη, οὐχ 
ἐπιστήμων ἀξ; ἄρτι δὲ ἑ ἐπιστήμων ἔφησϑα εἶναι" χαὶ οὕ-- 
τως τυγχάνεις ὧν αὐτὸς οὗτος, ὃς εἰ, καὶ αὐ πάλιν οὐκ 
εἶ, χατὰ ταὐτὰ ἅμα. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ,« ὁ; Εὐϑύδημε" 
τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ δὴ παταγεῖς" πῶς οὐνὴ! ἐστίσταμαι 
ἐχείνην τὴν ἐπεστήμην, ἣν ἐζητοῦμεν; ὡς δὴ τοῦτο ἀδύ- 
γατον [ἐστιν] τὸ αὐτὸ εἶναί τὲ καὶ μή, ἴστερ ἕν ἐχειίστα- 
μαι, ἅπαντα ἐπίσταμαι" οὐ γὰρ ἂν εἴην ἐπιστήμων τε (( 3298) 
χαὶ ἀνεπιστήμων ἅμα" ἐπεὶ δὲ πάντα ἐπίσταμαι, χἀχεί- 
γὴν δὴ τὴν ἐπιστήμην ἔχω" ἄρα οὕτως λέγεις, καὶ τοῦτό 
ἐστιν τὸ σοφόν; Αὐτὸς σαυτόν γε δὴ ἐξελέγχεις, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες. Τί δέ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ω Εὐϑύδημε, σὺ οὐ πέπον- 
ϑας τοῦτο τὸ αὐτὸ πάϑος; ἐγὼ γάρ τοι μετὰ σοῦ ὁτιοῦν 
ἂν πάσχων χαὶ μετὰ Διονυσοδώρου τοῦδε, φίλης χκεφα- 
λῆς, οὐκ ἂν πάνυ ἀγαναχτοίην. εἰττέ μοι, σφὼ οὐχὶ τὰ 
μὲν ἐπίστασϑον τῶν ὄντων, τὰ δὲ οὐκ ἐπίστασϑον; Ἥκχι- 
στά γε, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὃ Διονυσόδωρος. Πῶς λέγε- 
τον; ἔφην ἐγώ" ἀλλ᾽ οὐδὲν ἄρα ἐπίστασϑον; Καὶ μάλα, 
ἡ δ᾽ ὅς. Παντ᾽ ἄρα, ἔφην ἐγώ, ἐπίστασϑον, ἐπειδήπερ 
χαὶ ὅτιοῦν; Πάντ', ἔφη" χαὶ σύ γε πρός, εἴπερ καὶ ἕν 
ἐπέστασαι, πάντα ἐπίστασαι. Ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ὡς ϑαυ- 
μαστὸν λέγεις καὶ ἀγαϑὸν μέγα πεφάνϑαι. μῶν καὶ οἱ 
ἄλλοι πιάντες ἄνϑρωτποι :τάντ᾽ ἐπίστανται, ἢ οὐδέν; Οὐ 
γὰρ δήπου, ἔφη, τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ δ᾽ οὐχ ἐπίσταν- 
ται, καὶ εἰσὶν ἅμα ἐπιστήμονές τε χαὶ ἀνεπιστήμονες. 
ἀλλὰ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Πάντες, ἢ δ᾽ ὅς, σαντα ἐπτέστανται, 
εἴπερ χαὶ ἕν. Ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὠ Διονυσό- 
δωρε" δῆλοι γάρ μοί ἐστον ἤδη ὅτι σπουδάζετον, καὶ 
μόλις ὑμᾶς προὐκαλεσάμην ἱ σιτουδάξειν᾽ αὐτὼ τῷ ὄντι 
πάντα ἐπίστασϑον; οἷον τεχτογιχὴν καὶ σχκυτικήν; Πάνυ 
γ᾽, ἔφη. Ἢ καὶ νευρορραφεῖν δυνατώ ἐστον; Καὶ ναὶ μὰ 

4 πάλιν ὃς ΒΔΑΠδΙη 5 ἐγώ ὥ Ηεϊηαοτί: ἐγώ ΒΤ 6 πατα- 
γεῖς ΑΡΓΘΒΟἢ οἴ, ῬΠοίϊι5 5. ν.: πάντα λέγεις ΒΤ 7 ζητοῦμεν 
Ἡρίμάογε. 8 ἐστεν ἀε]ενῖ: ὃν Βαάματη (εἴπερ ἀρ' ΒαδδτΕ) [0 ἐπεὲ 
ἘΣ δ, 12 γε δὴ ΒΤ: ἡδη Βαάμδπα 14 ταὐτὸ τοῦτο ΒαΑΠατη 
15 τῆς φίλης Ἡεοϊπάοτῇ 16 ἐπεὶ εἰπὲ Βαάπαμι 19 οὐδὲν ΒΤ: 

οὐδ᾽ ἕν ΔΝ ΠΟΚΘΙ ΓΔ ηπ 20 ἔφη ἐπ 23 καὶ ἀγαϑὸν μέγα ΒΤ: 
ἀγαϑὸν καὶ μέγα Βδάμδιῃ } πεφάνϑαι ΒΤ: πέφανϑε ΝΝΑΌΘΥ ΠΟΠΊΠΙ. 
Ἀ 72 . 25 ἔφη ΑΙαϊπα: ἔφην ΒΤ 28 τῶν ἀ6]6Υ1 σοτηπιοπηί. 
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Ζἰα καττύειν, ἔφη. Ἤ χαὶ τὰ τοιαῦτα, τοὺς ἀστέρας, 

ὁπόσοι εἰσί, χαὶ τὴν ἄμμον; Πάνυ γε, ἦ δ᾽ ὅς" εἶτ᾽ οὐχ 
“ἂν οἴει ὁμολογῆσαι ἡμᾶς; 

Καὶ ὃ Κτήσιππος ὑπολαβών᾽ Πρὸς Διός, ἔφη, Ζιονυ- 

σόδωρε, τεχμήριόν τί μοι τούτων ἐπιδείξατον τοιόνδε, ᾧ 
« 

εἴσομαι, ὅτι ἀληϑῆ λέγεις. Τί ἐπιδείξω; ἔφη. Οἶσϑα 
-Εὐϑύδημον, ὁπόσους ὀδόντας ἔχει, χαὶ ὃ Εὐϑύδημιος, 
ὁπόσους σύ; Οὐχ ἐξαρκεῖ σοι, ἔφη, ἀκοῦσαι, ὅτι πάντα 
ἐπιστάμεϑα; Μηδαμῶς, ἡ δ᾽ ὅς, ἀλλὰ τοῦτο ἔτι ἡμῖν μό- 
γον εἴπατον καὶ ἐμεδά πενεν. ὅτι ἀληϑῆ λέγετον χαὶ ἐὰν 
εἴπητον, ὁπόσους ἑἕχάτερος ἔχει ὑμῶν, χαὶ φαίνησϑε 
γνόντες ἡμῶν ἀριϑμησάντων, ἢ ἤδη πεισόμεϑα ὑμῖν καὶ 
τἄλλα. ἡγουμένω οὖν σχώπτεσϑαι οὐχ ἠϑελέτην, ἀλλ 
ὡμολογησάτην πάντα χρήματα ἐπίστασϑαι, καϑ' ἕν ἕχα- 
στον ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κτησίππου. ὃ γὰρ Κτήσιππος 
πάνυ ἀπαραχαλύπτως οὐδὲν ὃ τι οὐχ ἠρώτα τελευτῶν, 
χαὶ τὰ αἴσχιστα, εἰ ἐπισταίσϑην" τὼ δὲ ἀνδρειότατα 
ὁμόσε ἤτην τοῖς ἐρωτήμασιν, ὁμολογοῦντες εἰδέναι, ὥσπερ 
οἱ κάπροι οἱ “πρὸς τὴν πληγὴν [ὁμόσε] ὠϑούμενοι, ὥστ᾽ 
ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ὑπ᾽ ἀπιστίας ἠναγκάσϑην 
τελευτῶν ἐρέσϑαι [τὸν Εὐϑύδημον), εἰ χαὶ ὀρχεῖσϑαι 
ἐπίσταιτο ὃ “Πιονυσόδωρος" ὁ δέ, Πάνυ γ᾽, ἔφη. Οὐ δύή- 
που, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἐς μαχαίρας γε κυβιστᾶν χαὶ ἐπὶ 
τροχοῦ δινεῖσϑαι τηλιχοῦτος ὦν, εοὔπω" οὕτω πόρρω σο- 
φίας ἥχεις; Οὐδέν, ἔφη, ὃ τι οὔ. Πότερον δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
πάντα νῦν μόνον ἐπίστασϑον ἢ χαὶ ἀεί; Καὶ ἀεί, ἔφη. 
Καὶ ὅτε τταιδία ἤστην χαὶ εὐϑὺς γενόμενοι ἠπίστασϑε 
πάντα; «Πάντα “, ἐφάτην ἅμα ἀμφοτέρω" χαὶ ἡμῖν μὲν 
ἄπιστον ᾿ἰδόχει τὸ πρᾶγμα εἶναι" ὃ δ᾽ Εὐϑύδημιος, “Ἅπι- 
στεῖς, ἔφη, ὦ Σώκρατες; Πλήν γ᾽ ὃ τι ἐγὼ «τ εἰχὸς ὑμᾶς 

: γ᾽ ἔφη Ηϊγοῆσ 4ὦ διονυσόδωρε ἨϊτϑΞΟΠρ 6 λέγεις 5ΞοΥρϑβὶ: 
λεγειστον Β, λέγετον Τ' | οἶσϑα σὺ ὨΟΡταα δὰ ΑΠΞΙΟΡΆ. ΡΙαῖ, 192 
εα. 1|1Ρ5. 11 φαίνησϑε ΤΊ φαινησϑαι Β 18 ἥτην ἴ: εἴτην ΒΤ 
Ι ὁμολογοῦντες ΒΤ: ὁμολογοῦντε (ορεῖ τηηθπλ.5 1252 19 ὁμόσε 
ἄεῖονι 20 ὑπ᾽ ἀπιστίας ΤΙ ὑπαπει ας Β, ὑπαπορίας Ὁ 21 τὸν 
Εὐϑύδημον ἄἀε!ενις Ηδττηδηῃ | ὀρχεῖσϑαι, 564 εἴ ἴῇ Ταὰ5.Φ 22 ἐπί- 
σταιτο αὐτός τε καὶ ὁ Διονυσόδωρος νεΕὶ ἐπίσταιτο Ηεϊπάοτε) πάνυ 
Σ Αβί: πάνυ ΒΤ 24 δινεἴόθιώ Ὁ: δι οϑ Σ Ἐ Ι οὔπω αἀάϊάϊ (ὧν" 
ἢ --- ἥκει; Ἠδυβάα 5Ρ6(. οΥἹΐ. 63) 27 ἠπίστασϑε πάντα; Πάντα 
5ουῖρ5ι: ἠπίστασϑε πάντα ΒΤ, ἡπίστασϑε; Πάντα ΑἸάΐπα, ἠἡπέστα- 
σϑὲ πάντα; ΗϊγϑΟΠὶρ 30 ἐγὼ ΒΤ: ἣν δ᾽ ἐγώ (ογπδτῖαβ Εο]ορ. 
“2 Ρτοθανδγαηξ Ηειπάοτῇ εἰ ΒδάΒδηη, ἐγὼ ἀεϊενὶῖ ΔΙ ΠΟ Και πη ηῃ 
(νε] ἔγωγε, πλὴν γ᾽ δ τι εἰκός), Ροϑί ἐγὼ ᾿πίογο! 1556 ραΐο ἀπιστῶ 
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ἐστι σοφοὺς εἶναι. ᾿4λλ ἤν, ἔφη, ἐϑελήσης μοι ἀποχρί- 
γεσϑαι, ἐγὼ ἐπιδείξω καὶ σὲ ταῦτα τὰ ϑαυμαστὰ  ἔχονταἥ. 
᾿Τλλὰ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἥδιστα ταῦτα ἐξελέγχομαι. εἶ γάρ 
τοι λέληϑα ἐμαυτὸν σοφὸς ὦν, σὺ δὲ τοῦτο ἐπιδείξεις ὡς 
πάντα ἐπίσταμαι χαὶ ἀεί, τέ μεῖζον ἑρμαῖον αὐτοῦ ἂν 
εὕροιμι ἐν πιαντὶ τῷ βίῳ; 

“Ἱποκχρίνου δή, ἐ ἔφη. Ὡς ἀπολρινουμένου ἐρώτα. ΨΩ 
οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπιστήμων τῳ εἶ ἢ οὔ; Ἔγωγε. 
Πότερον οὖν ᾧ ἐπτιστήμων εἶ, τούτῳ χαὶ ἐπίστασαι, ἢ 
ἄλλῳ τῳ; Ὧι ἐπιστήμων. οἰμαι γάρ σε τὴν ψυχὴν λέ- 
γειν" ἢ οὐ τοῦτο λέγεις; Οὐχ αἰσχύνει, ἔφη, ὠ Σώχρατες; 
ἐρωτώμενος ἀντερωτᾷς; Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ" ἀλλὰ πῶς πτοιῶ; 
οὕτω γὰρ ποιήσω, ὅπτως ἂν σὺ κελεύῃς. ὅταν μὴ εἰδῶ ὃ ὃ 
τί ἐρωτᾷς, χελεύεις μὲ ὅμως ἀποκχρίνεσϑαι, ἀλλὰ μὴ 
ἑἐπανερέσϑαι; Ὑπολαμβάνεις γὰρ δήστου ἧω, ἔφη, ὃ ὃ λέγω; 
Ἔχγωγε, ἣν δ᾽ ἐγώ. Πρὸς τοῦτο τοίνυν ἀποκρίνου, ὃ ὑπο- 
λαμβάνεις. Τί οὗν, ἔφην, ἂν σὺ μὲν ἄλλῃ ἐρωτᾷς διανο-- 
ούμενος, ἐγὼ δὲ ἄλλῃ ὑπτολάβω, ἔπειτα πρὸς τοῦτο ἄπο- 
χρίνωμαι, ἐξαρκεῖ σοι, ἐὰν μηδὲν πρὸς ἔπος ἀποκρίνωμαι; 
Ἔμοιγε, ἢ δ᾽ ὅς" οὐ μέντοι. σοί γε, ὡς ἐγῴμαι. Οὐ τοίνυν 
μὰ Δία ἀποχρινοῦμαι, ἤν δ᾽ ἐγώ, πρότερον, πρὶν ἂν πύ- 
ϑωμαι. Οὐχ ἀποχρινεῖ, ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβά- 
γῃς, ὅτι ἔχων φλυαρεῖς χαὶ ἀρχαιότερος εἶ τοῦ δέοντος. 
χἀγὼ ἔγνων αὐτὸν ὅτι μοι χαλεπαίνοι διαστέλλοντι τὰ 
λεγόμενα, βουλόμενός με ϑηρεῦσαι. τὰ ὀνόματα σεεριστή- 
σας. ἀνεμνήσϑην οὖν τοῦ Κόννου, ὅτι μοι χἀκεῖνος χαλε- 
παίνει ἑχάστοτε, ὅταν αὐτῷ μὴ ὑπείχω, ἔπειτά μου ἡτ- 
τον ἐπιμελεῖται ὡς ἀμαϑοῦς ὄντος᾽ ἐπεὶ δὲ. οὖν διεγε-- 
γοήύμην χαὶ παρὰ τοῦτον φοιτᾶν, φήϑην δεῖν ὑπείχειν, 

1 εἰδέναι Ἡεϊηάοτξ, σοφοὺς ὄντας εἰδέναι ΒΑάΠΑτη ΒῈῸΡΡΙΘηά. 
90 (πλήν, ὡς εἰκός, ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι Α5Ὁ ἀλλ᾽ ἡν ἔφη ἐθελήσαις μιοε 
Β, γρ. ἴ, ἀλλὰ μὴν" ἐὰν ἐμοὶ ἐθέλης ΤΊ ἀποκρίνεσθαι ΒΤ: ἀποκρί- 
γασϑαι ΒΑΘΉΔΙΩ ϑυρρΙεπά. 90 2 καὶ σὲ ταῦτα τὰ ϑαυμαστὰ 
ἔχοντα 501Ἰρ51: καὶ σὲ ταῦτα τὰ ϑαυμαστά Β, καὶ σὲ ταῦτα τὰ ϑαυ- 
μαστὰ ὁμολογοῦντα Τ, καὶ σὲ ταῦτα τὰ ϑαυμαστὰ ὁμοίως ἔχοντα 
Βδάμπδμη ΘρΡΙε μα. 90, κάν σοὶ ταῦτα τὰ ϑαυμαστὰ οἸϊπι 5οτρϑὶ 
4 σὺ δὲ εχ ΕἸ Πα. ΔΡοΟΡΤΑΡΠΠ (ΟἸ5] 1 η]δηθτ 55: οὐδὲ ΒΤ 8 τῳ 
5066. 616 πα. ΝΊΠη4ΟΡ. (1858) 8: τοῦ Β, του Τ 12 εἰ ἐρωτώμενος 
ΝΑΒΕΥ Θοτητη. 173 13 κελεύῃς; Ηδευβάς 5Ρ66. οΥΐ. 64 14 ὅμως 
Β: ὅπως ΤΊ μὴ ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: μὴν ΒΤ 18 ὑπολαβών ΔΗΟΠΥΤηὰ5 δρᾶ 
Ἡδιπάογῆστη 22 ἀποκρινεῖ ΔΡΟΡΥΟΥ͂: ἀποκρίνει ΒΤ ἐπρλομβανδε 
ϑίερμαπαβ: ὑσολαμβάνεις ΒῚ 48 ἐπεὶ δὲ ; ἐπειδὴ Τ [ὃ τενεφοή-- 
μην Β: διενοούμην α 29 τοῦτον ΝΊΠΟΟΡ. 50Ρρ]. 7: τούτοιν ΒΤ 

Ῥίαίο νοΐ, Κ11. 9 
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μή με σχαιὸν ἡγησάμενος φοιτητὴν μὴ προσδέχοιτο. εἷ- 
στον Οὔν᾽ “4}λλ εἰ δοχεῖ σοι, Εὐϑύδημε, οὕτω [ποιεῖν], 
ποιητέον" σὺ γὰρ πάντως ἐμοῦ χάλλιον ἐπίστασαι δια- 
λέγεσθαι [ἢ ἐγώ], τέχνην ἔχων ἰδιώτου ἀνϑρώπου" ἐρώτα 
οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς. “ποχρίνου δή » ἔφη, πάλιν, πότερον 5 

ἐπίστασαί τῳ ἃ ἐπίστασαι, ἢ οὐ Ἔγωγε, ἔφην, τῇ 78 
ψυχῆ. Οὗτος αὖ, ἔφη, προσαποχρίνεται τοῖς ἐρωτωμέ- 
γοις. οὐ γὰρ ἔγωγε ἐρωτῶ ὅτῳ, ἀλλ εἰ ἐπίστασαί τῳ. 
Πλέον αὖ, ἔφην ἐγώ, τοῦ δέοντος ἀπεχρινάμην ὑπὸ ἄπαι- 
δευσίας" «ἀλλὰ συγγίγνωσκέ μοι' ἀποχρινοῦμαι γὰρ ἤδη [Ὁ 
ἅἁπλ ῶς, ὅτι ἐπίσταμαί τῳ ἃ ἐπίσταμαι. Πότερον, ῇ δ᾽ (( 1598) 

ὅς, τῷ αὐτῷ τούτῳ γ᾽ ἀεί, ἢ ἔστι μὲν ὅτε τούτῳ, ἔστιν δὲ 
ὅτε ἑτέρῳ; “Ἵεί, ὅταν ἐπίστωμαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, τούτῳ. Οὐχ 
αὖ, ἔφη; παύσει. παραφϑεγγόμενος; “4λλ ὅπως μή τί 
ἡμᾶς σφαλεῖ τὸ ἀεὶ τοῦτο. Οὔκουν ἡμᾶς 7), ἔφη, ἀλλ τὸ 
εἴπερ, σέ. ἀλλ᾿ ἀποχρίνου" ἢ ἀεὶ τούτῳ ἐπίστασαι; “4εί, 
ην δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ δεῖ ἀφελεῖν τὸ ὅταν. Οὐχοῦν ἀεὶ μὲν 
τούτῳ ἐπίστασαι" ἀεὶ δ᾽ ἐπιστάμενος πότερον τὰ μὲν 
τούτῳ ἐπίστασαι ᾧ ἐπίστασαι, τὰ δ᾽ ἄλλῳ, ἢ τούτῳ πάντα; 
Τούτῳ, ἔφην ἐγώ, ἅπαντα, ἅ γ᾽ ἐπίσταμαι. Τοῦτ᾽ ἐχεῖνο, 20 
ἔφη" ἥχει τὸ αὐτὸ παράφϑεγμα. “λλ ἀφαιρῶ, ἔφην 
ἐγώ, τὸ ἃ γ ἐπίσταμαι. ᾿“λλὰ μηδὲ ὃ ἕν, ἔφη, ἀφέλῃς" 
οὐδὲν γάρ σου δέομαι. ἀλλά μοι ἀπόκριναι" δύναιο ὦ ἂν 
ἅπαντα ἐπίστασϑαι, εἰ μὴ πάντα ἐπίσταιο; Τέρας γὰρ 
ἂν εἴη, ἦν δ᾽ ἐγώ. καὶ ὃς εἶπε' Προστίϑεε τοίνυν ἤδη ὅ 25 
τι βούλει" πάντα γὰρ ὁδμολογεῖς ἐπίστασϑαι. Ἔοιχα, 
ἔφην ἐγώ, ἐπειδήττερ γε οὐδεμίαν ἔχει δύναμιν τὸ ἃ ἐπέ- 
σταμαι, πάντα δὲ ἐπίσταμαι. Οὐχοῦν χαὶ ἀεὶ ὡμολόγη- 
χας ἐπίστασϑαι τούτῳ, ᾧ ἐπίστασαι, εἴτε ὅταν ἐτείστη 
εἴτε ὅστως βούλει" ἀεὶ γὰρ ὡμολόγηκας ἐπίστασϑαι καὶ 30 
ἅμα σιάντα. δηλ ον οὖν, ὅτι χαὶ παῖς ὧν ἠπίστω, χαὶ ὅτ᾽ 
ἐγίγνου, καὶ ὅτ᾽ ἐφύου" χαὶ πρὶν. αὐτὸς γενέσϑαι, καὶ 

2 ὦ Εὐϑύδημε ἨϊτϑοΠὶρ | ποιεῖν ἀΕἸεν] 3 ἐμοῦ (οβεΐ πον. 
Ἰθοί. 734: που ΒΤ 4 νεῦρα ἢ ἐγὼ ἄἀεἸενι (οθεὶ ε τ Ξ Ὶ 
ἃ τ, ΨΊΠΑΟΡ. 5ῈΡΡ]. 7: αἰεὶ ΒῚ 12 γ᾽ ἀεἸεν! Βαάμαπη 15 σφα- 
λεῖ ̓Ηεἰϊπάοτί: σφήλῃ ΒΤ, σφάλῃ ἃρορτ. Ρ 18 ἀεὶ δ᾽ -- ἐπί- 
στασαι οτη. Β 19 ὧν ἐπίστασαι ΒαάΠαπ ὶ τὰ δ᾽ Τ: αδθΒι τούτῳ 
ἅπαντα ΒΔΑΠΘΠῚ 26 πάντα ΘΟΒΙΘΙΕΥΤη Δ ΒΕΓ: ἅπαντα ΒΤ ! ὧμο- 
λόγεις ΔΠΟΠΥΤΊΙ5 ἀρ ΗἨεϊημἀοσῆση 57 ἃ γ᾽ Αϑξὲ 28 πάντα δὲ 
ἐπίσταμαι ἀε]ενῖε Ηεἰϊπάοτί, πάντα ἐπίστασϑαι Βαάμάτη, πάντα δὴ 
ἐπίσταμαι ΘΟὨ]ΘΙΘΙΤΏΔΟΝΟΙ 4Ά1 δι ἅπαντα ΒΑάδατηῃ | ἠπίστω ἀ6- 
Ἰενι Βαμα 
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πρὶν οὐρανὸν χαὶ γῆν γενέσϑαι, ἡπίστω ἅπαντα, εἴττερ 
ἀεὶ ἐπίστασαι. χαὶ ναὶ μὰ Δία, ἔφη, αὖ ἀεὶ ἐπιστήσει 
χαὶ ἅπαντα, ἂν ἐγὼ βούλωμαι. 

᾿Αλλὰ βουληϑείης, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ πολυτέμητἑ Εὐϑύδημκιε, 
εἰ δὴ τῷ ὄντι ἀληϑῆ λέγεις. ἀλλ᾽ οὔ σοι χεᾶνυ σιστεύω 
ἱχανῷ εἶναι, εἰ μή σοι “συμβουληϑείη ὃ ἀδελφός σου οὗ-- ([ 3390) 
τοσὶ ᾿Διονυσόδωρος᾽ οὕτω τάχα ἄν, εἴπετον δέ μοι, ἦν 
δ᾽ ἐγώ" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς , ἂν" ἀμι- 
φισβητοίην, οὕτως εἰς σοφίαν τερατώδεσιν ἀνθρώποις, 
ὅσεως οὗ πιάντα ἐπίσταμαι, ἐπειδὴ ὑμεῖς φατέ" τὰ δὲ 
τοιάδε πῶς φῶ ἐπίστασϑαι, .ὦ ̓ Βυϑύδημε, ὡς οἱ ἀγα- 
ϑοὶ ἄνδρες ἄδικοί εἶσιν; φέρε εἶπέ, τοῦτο ἐπίσταμαι ἢ 
οὐχ ἐπίσταμαι; ἡπεοε τυραν μέντοι, ἔφη. Τί; ἣν δ᾽ ἐγώ. 

Ὅτι οὐχ ἄδιχοί εἰσιν οἱ ἀγαϑοί. Πάνυ γε, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
πάλαι" ἀλλ᾿ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ" ἀλλ᾿ ὡς ἄδιχοί εἰσιν οἱ 
δτι , πὶ ον ἐν - 2} ς 2 τὴν Οὗ ς 
ἀγαϑοί, τοῦ ἐγὼ τοῦτο ἔμαϑον; Ουδαμοῦ, ἔφη ὁ Διονυ- 

σόδωρος. Οὐκ ἄρα ἐπίσταμαι, ἔφην, τοῦτο ἐγώ. 4Δια- 
,ὔ 2 ᾿ ΄, ς 2 ͵ὕ Ἂς Ν 

φϑείρεις, ἑφη, τὸν λόγον, Ο “Ευϑύδημιος σρὸς τὸν “Πονυ- 
σόδωρον, χαὶ φανήσεται οὑτοσὶ οὐχ ἐπιστάμενος, χαὶ 
ἐπιστήμων ἅμα ὧν χαὶ ἀγεττιστήμων. χαὶ ὃ Διονυσόδω- 
ρος ἠρυϑρίασεν. ᾿Αλλὰ σύ, ἦν δ᾽ ἐγώ, πῶς λέγεις, ὦ 
Εὐθύδημε; οὐ δοχεῖ σοι ὀρϑῶς ἁδελφὸς λέγειν ὃ πάντ᾽ 

2 , 3 ᾿ ὔ 97 :3 7 2 2 ΄ Χ 

εἰδώς; “Ιδελφὸς γάρ, ἔφη, ἐγώ εἰμι Εὐϑυδήμου, ταχὺ 
ς ᾿ ς , ἢ Ἄν δὰ Ξ, » Ἂ ᾿ 
ὑπολαβὼν ὁ Διονυσόδωρος; χὰγὼ εἶπον, Εασον, ὠγαϑέ, 
“ »} 2 7 ’, 7 ς 2 , Ἂν 2 

ἕως ἂν Ἐυϑύδημιός μι διδάξῃ, ὡς ἐπίσταμαι τοὺς ἀγα- 

ϑοὺς ἀνδρας ὅτι ἄδικοί εἰσι, χαὶ μή μοι φϑονήσης τοῦ 
μαϑήματος. Φεύγεις, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὃ “ιονυσόδωρος, 
χαὶ οὐχ ἐϑέλεις ἀποχρίνεσϑαι. Εἰχότως γ᾽, εἶπτον ἐγώ" 

ἥττων γάρ εἶμι χαὶ τοῦ ἑτέρου ὑμῶν, ὥστε πολλοῦ δέω 
μὴ οὐ δύο γε φεύγειν. δὴ γὰρ σού εἶμι φαυλότερος 

2 αὖ ἀεὶ ΒοΥΙρ51: αὐτὸς αἰεὶ ΒΤ, εὐϑὺς ἀεὶ αὖ Ἠεϊπάοτί, αὖϑις 
ἀεὶ ΑϑΞι »ἔφη ἐσαεὶ βου ρϑιῖ εἰ καὲ ἀεϊέν!ε Βαάμαπι Αἀάεπά. 83, καὶ εἰς 
αὖϑις ἀεὶ ΘΒΘΙΛΙΗΙ (ὁ αὐτὸς καὶ ἐπιστήσει ἀεὶ ἅπαντα Ν ΕἸΤΑΘὮγΘη 
ῬΙαί. διά. 34) 6 σοι συμιβουλίθ γῆ Τ: σοι βουληϑείη Β, συκε- 
βουληϑείη Θ[ΔΠ δυτη, ἔτε βουληϑείη ΟἸ᾿τι 5οΥρ51 7 οὕτω Β: 
οὕτω δὲ Τ' (οὕτω" χάχας ἄν" ἱπτογραηχὶε ὙΝΊΠΟΙ ΕἸ ΠΠΔ ΠΠ) 8 ἂν ἀμ- 
φισβητοίην Ηεϊπάογε (ἀκφισβητοίην ἂν Βες(Κ): ἀκφισβητοίην ΒΤ 
το ἐπΐσταμαι Β: ἐγὼ ἐπίσταμαι ΠῚ} ἐπειδή Β: ἐπειδὴ γε Τὶ ΙΙω 
Εὐθύδημε Βαάπατη: εὐθύδημε ΒΤ 17 ἐγώ ΒΤ: γε ΝΑ ΕΥ Πσοπηηη. 
Ἵ 73 .22 ἀδελφὸς ΒΕΚΚΟοΥ: ἀδελφὸς ΒΊ, ὁ ἀδελφὸς δΧ εἸηεηᾶ, 
ΔΡΟΡΥ. ((ΟἸ5] 1 ΠΙΔΉΠΠ 155 
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τοῦ Ἡραλλέους, ὃς οὐχ οἷός τε ἣν τῇ τε ὕδρᾳ διαμά- 
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χεσϑαι, σοφιστρίᾳ οὔσῃ χαὶ διὰ τὴν σοφίαν ἀγιείσῃ, 
εἰ μέαν κεφαλὴν ἀποτμηϑείη τοῦ λόγου, πολλὰς ἀντὶ τῆς 
μιᾶς, καὶ χαρχίνῳ τινὶ ἑτέρῳ σοφιστῇ, ἐχ ϑαλάττης ἀ ἀφι- 
γμένῳ, γεωστί μοι δοκεῖν, κατατιξηελευκότι" ὃς ἐπειδὴ 
αὐτὸν ἐλύπει οὕτως ἐχ τοῦ ἐπ᾽ ἀριστερὰ λέγων χαὶ δάκ- 5 
γων, τὸν Ἰόλεων τὸν ἀδελφιδοῦν βοηϑὸν ἐπεχαλέσατο, ὃ 

Ὁ δὲ αὐτῷ ἱκανῶς ἐβοήϑησεν. ὃ δ᾽ ἐμὸς ᾿Ιόλεως [Πατρο- 
κλῆς] εἰ ἔλϑοι, πλέον ἂν ϑάτερον ποιήσειεν. 

“πόκχριναι δή, ἐ ἔφη ὃ Διονυσόδωρος, ὅττότε σοι ταῦτα 
ὕμνηται" πότερον ὃ ̓ Ιόλεως τοῦ Ἡραλχλέους μᾶλλον ἦν τὸ 
ἀδελφιδοῦς ἢ ἢ σός; Κράτιστον τοίνυν μοι, ὠ “ιονυσόδωρε, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ἁ ἀποχρίνασϑαί σοι. οὐ γὰρ μὴ ἀνῇς ἐρωτῶν, 
σχεδόν τι ἐγὼ τοῦτ᾽ εὖ οἶδα, φϑονῶν χαὶ διαχωλύων, ἵνα 

((3310) μὴ διδάξῃ με Εὐϑύδημος ἐχεῖνο τὸ σοφόν. ποχρίνου 
δή, ἔφη. Ἰποχρίνομαι δή, εἶπον, ὅτι τοῦ Ἡραχλέους ἦ ἣν 15 
ὃ ̓ Ιόλεως ἀδελφιδοῦς, ἐμὸς δ᾽, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, οὐδ᾽ ὅτεω-- 

Ἑ στιοῦν. οὐ γὰρ Πατροχλῆς ἦν αὐτῷ πατήρ, ὃ ἐμὸς ἀδελ-- 
φός, ἀλλὰ παραπλήσιος μὲν τοὔνομα ᾿φιχλῆς, ὃ Ἥρα- 
κλέους ἀδελζός. Πατροκλῆς δέ, ἢ τδιᾳθδν σὸς; Πάνυ γ᾽, 

ἔφην ἐγώ, ὁμομήτριός γε, οὐ μέντοι ὁμοπάτριος. “4δελ-- 20 
φὸς ἄρα ἑστί σοι χαὶ οὐχ ἀδελφός. Οὐχ ὁμοπάτριός γε, 
ωὐ βέλτιστε, ἔφην" ἐχείνου μὲν γὰρ “Χαιρέδημος ἣν πατήρ, 
ἐμὸς δὲ Σωφρονίσχος. Πατὴρ δὲ ἢ 7» ἔφη, Σωφρονίσχος 

χαὶ “Χαιρέδημος; Πάνυ 7. ἔφην᾽ ὃ μέν γε ἐμός, ὃ δὲ 
298 ἐχεένου. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, ἕτερος ἦν “Χαιρέδημος. τοῦ πα- 25 

τρός; Τοὐμοῦ γ᾽, ἔφην ἐγώ. » οὖν πατὴρ ἣν ἕτερος 
ὧν πατρός; ἢ σὺ εἶ ὃ αὐτὸς τῷ λίϑῳ; ἰδῶ ὦ μὲν ἔγωγ᾽, 
ἔφην, μὴ φανῶ ὑπὸ σοῦ ὃ αὐτός" οὐ μέντοι μοι δοχῶ. 
Οὐχοῦν ἕτερος εἶ, ἔφη, τοῦ λίϑου; Ἕτερος μέντοι. Ἄλλο 
τι οὖν ἕτερος, ἢ δ᾽ ὅς, ὧν λίϑου οὐ λίϑος εἶ; χαὶ ἕτερος 30 
ὧν χρυσοῦ οὐ χρυσὸς εἶ; Ἔστι ταῦτα. Οὔχουν χαὶ ὃ 

2 εἰ μίαν ΤΙ: εἰς μίαν Β κεφαλὴν ἀποτμηϑείη τοῦ λόγου Τ: 
κεφαλὴν τοῦ λόγου τίς ἀποτέμοι Β ΨΊΠΑΟΒΡ. 5ῈΡΡΙ. 7, δά τοῦ λόγου 
Δάβογρϑὶΐ γρ. καὶ τοῦ ὅλου ΝΊΠάΟΡ. ΞῈΡΡ]. 7 (εἰ εἷς μίαν κεφαλὴν 
τοῦ λόγου τις ἀποτέμοι ΜΝ ΠΟΚΕΙΠΊΔΠΠ) 3 ἀφιγμένῳ ἀε]ενι Βαά- 
Βατὴ ῬΏΙΕΌ.3 152, ἐκ ϑαλάττης ἀφιγμένῳ ΝΑΌΕΥ σΟΠΊΠ,. 11 58 4 μοε 
Τ: μοι τινε Β, τενὲ μοι ΑΝ πο Κατηδηη, ἐμοὶ Ἡεϊπάοτ 6 τὸν Ἰόλεων 
ἀε!ονι ΝΑΟΥ͂ σοπΊη.. 1Πσοὸ 7 Πατροκλῆς ἀφ]εν Ηεδιηάου. τῷ ἀπο- 
κρίνομαι Β: ἀποκρινοῦμαι ΤΌ 18 παραπλήσιος Ἠεϊπαοτγῇ; παρα- 
πλησίον Β, παραπλήσιον Τ' 29 ἀλλ ὅτι Β 31 οὔκουν 50ΥΡ51: 
οὐκοῦν ΒΤ 
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“Χαιρέδημος, ὁ ἔφη, ἕτερος ὧν πατρὸς [οὐκ ἂν] πατήρ ἔστιν. 
ἽΒοιχᾶν, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐ πατὴρ εἶναι. Εἰ γὰρ δήπου, ἔφη, 
πατήρ ἔστιν ὃ “Χαιρέδημος, ὑπολαβὼν ὃ Ευϑύδημος, σά- 
λιν αὖ ὃ Σωφρονίσχος ἕτερος ὧν πατρὸς οὐ πτατήρ ἐστιν, 
ὥστε σύ, ὦ Σώχρατες, ἀπάτωρ εἶ. χαὶ ὃ Κτήσισιστος ἐχ- 
δεξάμενος, Ὁ δὲ ὑμέτερος, ἔφη, αὖ πατὴρ οὐ ταὐτὰ ταῦτα 
πέπονϑεν; ἕτερός ἔστιν τοὐμοῦ πατρός; Πολλοῦ γ, ἔφη, 
δεῖ, ὃ ὐϑύδημος. ᾿“λλα; τῇ. δ᾽ ὅς,ν ὃ αὐτός; Ὁ αὐτὸς 
μέντοι. Οὐχ ἂν συμ θ νι Ἀϑ δον ἀλλὰ πότερον, ὦ Εὐϑύ- 
δημε, ἐμὸς μόνον ἐστὶ πατὴρ ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἀνϑρώ- 
πων; Καὶ τῶν ἄλλων, ἔφη" ἢ οἴει τὸν αὐτὸν πατέρα ὄντα 
οὐ πατέρα εἶναι; Ὥιμην δῆτα, ἔφη ὃ Κτήσιτπετος. 7. δὲ; 
ἢ δ᾽ ὅς" χρυσὸν ὄντα μὴ “χρυσὸν εἶναι; ἢ ἄνθρωπον ὄντα 
μὴ ἀνϑρωττον; Μὴ γάρ, ἔφη ὃ Κτήσιππος, ω Εὐϑύδημε" 
τὸ λεγόμενον, οὐ λένον λίνῳ συνάπτεις᾽" δεινὸν γὰρ λέγεις 
πρᾶγμα, εἰ ὃ σὸς πτατὴρ ττάντων ἐστιν πατήρ. .411λ᾽ ἔστιν, 
ἔφη. Πότερον ἀνϑρώπων; ἦ δ᾽ ϑοτο Κτήσισυπος, ἢ χαὶ 
ἵσστων; ἢ καὶ τῶν ἄλλων πάντων ζῴων; Πάντων, ἔφη. 
γι χαὶ “μήτηρ ῇ μήτηρ; Καὶ ἡ μήτηρ γε. Καὶ τῶν ἐχίνων 
ἄρα, ἔφη, ἢ σὴ μήτηρ ἐστὶν [τῶν ϑαλαττίων ]. Καὶ ἡ σή 
7, ἔφη. Καὶ σὺ ἄρα ἀδελφὸς εἰ τῶν βοιδίων καὶ κυνα- 
ρίων καὶ χοιριδίων. Καὶ γὰρ σύ, ἔφη. Καὶ πρὸς ἄρα 
σοι πατήρ ἔστι χαὶ χύων. Καὶ "γὰρ σοί, ἔφη. “ὐτίχα 
δέ γε, ἢ δ᾽ ὃς ὃ “ιονυσόδωρος, ἂν μοι ἀποχρίνῃ, ὡ Κτή- 
σιτίπε, ὁμολογήσεις ταῦτα. εἰχτὲ γάρ μοι, ἔ ἔστι σοι κύων; 
Καὶ μάλα πονηρός, ἔφη ὃ ,Κτήσισσπος. Ἔστιν οὖν αὐτῷ 
χυνίδια; Καὶ μιάλ, ἔφη, ἕτερα τοιαῦτα. Οὐκοῦν πατήρ 
ἐστιν αὐτῶν ὃ χύων; Ἔγωγέ τοι εἶδον, ἐ ἔφη, αὐτὸν ὀχεύ- 
οντα τὴν χύνα.." Τί οὖν; οὐ σός ἐστιν ὃ χύων; Πάνυ γ᾽, 

ἔφη. Οὐχοῦν πατὴρ ὧν σός ἐστιν, ὥστε σὸς πατὴρ γίγνε- 
ται ὃ χύων χαὶ σὺ χυναρίων ἀδελφός; 

Ι οὐκ ἂν ἀδ]ονὶ [ἂν πατήρ ἐστιν Β: ἂν πατὴρ εἴη Τ 2 ἔφη 
ἈΡΟΡΥΆΡΠΔ: ἔφην Β᾽ 6 πατὴρ αὖ Τ, 5664 νογ5 ὀγᾶο 5ἰρηὶβ γϑϑίϊ- 
τὰῖ5 10 μόνον Βίθβρῃαπιαβ: μόνος ΒΎ, μόνου Ἠεϊηάοτί, εἴ. 203 ἃ 
τ4 Μὴ ΒΤ: Ἦ ΑΞι[Σὐϑύδημε" "τὸ ΡΥ 5 Ἰπίεγρυηχὶξ ΔΝ ΙΠΟΪΚ ΕἸ ΔῈ 
15 συνάπτῃς ἩΕΙΠαΟΤΕ 18 ἢ δηΐβ καὶ τῶν οτὴ. ΨΊΠαΟΡὈ. 51ΡΡ]. 7 
19 μήτηρ ἡ μήτηρ ΝΊΠΔΟΡ. 500}. 7: μήτηρ μήτηρ ΒΊ, ἡ μήτηρ μήτηρ 
Ηϊγβομὶρ 20 τῶν ϑαλαττίων ἀδ]Ενὶ 21 τῶν βοϊδίων Β: τῶν 
κωβίων Τ, τῶν ὠιδίων ΝΊΠΑΟΡ. 50Ρρ]. 7, Ξε4 τῶν κοβιῶν Ἰῃ ΤΊΔΥΡ..» 
τῶν χωβιδίων νΕ] τῶν κώϑων (χω ϑώνων) ΨΥ ΊΛΟΙΚΘΙτλΔ πη, βοιδίων 
καὶ ἀε]εν!ς ΒδάΒδπὴ ΡΒΠΘΌ. πὴ Ὁ Τ᾽ σοὲ Ἐ: σὺ Β' αὐτίκα ΒΓΕ: 
αὐτὸς Βαάπαμη, αὐτίκα αὐτὸς Θ΄ 5ΘΙΆΙΗΙ] 

(ἢ. 331} 
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Καὶ αὖϑις ταχὺ ὑπολαβὼν ὃ Διονυσόδωρος, ἵνα μὴ 
πρότερόν τι εἴποι ὃ Κτήσιππος, Καὶ ἔτι γέ μοι μιχρόν, 
ἔφη, ἀττόχριναι" τύπτεις τὸν κύνα τοῦτον; χαὶ ὃ Κτήσιτι- 
σος γελάσας, Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη" οὐ γὰρ δύναμαι σέ. 
Οὐχοῦν τὸν σαυτοῦ πατέρα, ἔφη, τύπτεις; Πολὺ μέντοι, 
ἔφη, δικαιότερον ͵ ἂν" τὸν ὡμέτερον πατέρα τύπτοιμι, ὃ Ὁ 
τι παϑὼν σοφοὺς ὑεῖς οὕτως ἔφυσεν. ἀλλ᾽ ἢ που, ὦ 

Εὐϑύδημε, [ὃ Κτήσιππος, πόλλ ἀγαϑὰ ἀπὸ τῆς ὑμετέ- 
ρας σοφίας ταύτης ἀπολέλαυχεν ὃ πατὴρ ὃ ὑμέτερός τὲ 
χαὶ ὃ τῶν χυνιδίων. .41λ}λ οὐδὲν δεῖται πολλῶν ἀγαϑῶν, 
ὦ Κτήσιππε, οὔτ᾽ ἐχεῖνος οὔτε σύ. Οὐδὲ σύ, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ 
Εὐϑύδημε, αὐτός; Οὐδὲ ἄλλος γε οὐδεὶς ἀνθρώπων. εἰπὲ 
γάρ μοι, ὦ Κτήσιππε, εἰ ἀγαϑὸν νομίζεις εἶναι ἀσϑε- 
γοῦντι φάρμαχον πιεῖν ἢ οὐχ ἀγαϑὸν εἶναι δοχεῖ σοι, 
ὅταν δέηται" ἢ εἰς πόλεμον ὅταν ἴη, ὅπλα ἔχοντα μᾶλλον 
ἰέναι ἢ ἄνοπλον. Ἔμοιγε, ἔφη. χαίτοι οἶμαί τέ σε τῶν 
χαλῶν ἐρεῖν. Σὺ ἄριστα εἴσει, ἔφη" ἀλλ᾽ ἀποχρίνου. 
ἐπειδὴ γὰρ διιολογεῖς ἀγαϑὸν εἶναι φάρμαχον, ὅταν δέῃ, 
σείίνειν ἀνϑρώπῳ, ἄλλο τι τοῦτο , τὸ" ἀγαϑὸν ὡς τελεῖστον 
δεῖ πένειν, χαὶ χαλῶς ἐχεῖνος ἕξει, ἐάν τις αὐτῷ τρίψας 
ἐγχεράσῃ ἐλ λεβόρου ἅμαξαν; χαὶ ὃ Κτήσετετεος εἶπεν, Πάνυ 
γε σφόδρα, ὠ Εὐϑύδημιε, ἐὰν ἢ γε ὃ πίνων ὅσος ὃ ἀν- 
δριὰς ὃ ἐν Ζελφοῖς. Οὐχοῦν, ἔφη, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ 
ἐπειδὴ ἀγαϑόν ἐστιν ὅπλα ἔχειν, ὡς πλεῖστα δεῖ ἔχειν 
δόρατά τε καὶ ἀσπίδας, ἐπειδήττερ “ἀγαϑόν ἐστίν; Μάλα 
δήσου, ἔφη ὃ Κτήσιτεττος᾽" σὺ δ᾽ οὐχ οἴει, ὠ Εὐϑύδημιε, 
ἀλλὰ μίαν χαὶ ἕν δόρυ; Ἔγωγε. Ἦ χαὶ τὸν Τηρυόνην ἄν, 
ἔφη, χαὶ τὸν Βριάρεων οὕτως σὺ ὅπλίσαις; ἐγὼ δὲ ᾧμην 
σε δεινότερον εἶναι, ἅτε ὁττλομάχην ὄντα, ᾿χαὶ τόνδε τὸν 
ἑταῖρον). χαὶ ὃ μὲν Εὐϑύδημιοος ἐσίγησεν" ὃ δὲ Διονυσό- 
δωρος πρὸς τὰ πρότερον ἀττοχεχριμένα τῷ Κτησίππῳ 

4 γελάσας Τ: γελαῖς Β 6 δικαιότερον ἂν ΑΞῖί: δικαιότερον ΒΤ 
(πατέρ᾽ ἂν ϑαᾺΡΡΕ) 7 παϑὼν 6ΘΧ ΘΠγ6Π4. ΔΡΟΡΥ. (Οἱ! ἸΠΙ Δ ΠΠΠῚ 
1π5: μαϑὼν ΒΤ 8 ὁ Κτήσιπ-τος ἀρ]ονὶ το ὁ τῶν ΒΤ: τῶν 
ΨΊΠΔΟΡ. 5ΞῸΡΡ]. 7 18 ὁμολογεῖς ἩἨεἰπάοτῇ; ὡμολόγεις ΒΤ τ9 ἀλλ᾽ 
ὅτι ΒΤ] τοῦτο τὸ ἀγαϑὸν ΔΡορυ. Ρ: τοῦτο ἀγαϑὸν ΒΤ 20 ἐκεῖνος 
5ΟΥΡ51 οἵ. 18, 4: ἐκεῖ ΒΤ, ἀεϊδνι Ηεϊπάοτσῇ, ἐκείνῳ Δ οΘρβε η (χα- 
λῶς τε καὶ εὐ Αϑῇ Ι αὐτῷ ἜΣ: αὐτὸτ᾽ 22 ὅσος Β: ὁ σὸς Τ᾽ 24 νεΥρᾶ 
ἐπειδὴ ἀγαϑόν ἐστιν ἀεϊενῖς εἴ ἐπειδήπερ ἀγαϑόν ἐστιν ᾿πις ἰγδη5- 
Ῥοβυϊ Βδάμδχη 27 δόρυ ΑΌ6556 νυ]ῖ ϑίδ! θα 209 καὶ τόνδε 
τὸν ἑταῖρον ἀο]Θν], καὶ σὲ καὶ τόνδε τὸν ἑταῖρον Ἡεοἰπάοτέ 
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ἤρετο, Οὐκοῦν χαὶ χρυσίον, ἢ δ᾽ ὅς, ἄγαϑον δοχεῖ σοι 
εἶναι ἔχειν; Πάνυ γε, χαὶ ταῦτά γε πολύ, ἔφη ὃ Κτήσιτ- 
πος. Τί οὖν; ἀγαϑὰ οὐ δοχεῖ σοι χρῆναι ἀεί τ᾽ ἔχειν. χαὶ 
πανταχοῦ; Σφόδρα γ᾽, ἔφη. Οὐχοῦν καὶ τὸ χρυσίον ἀγα- 
ϑὸν ὁμολογεῖς εἰναι; 9 μολόγηχα μὲν οὖν, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν 
ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν χαὶ πανταχοῦ καὶ ὡς μάλιστα ἕν ξαυ- 
τῷ; χαὶ εἴη ἂν εὐδαιμονέστατος, εἰ ἔχοι χρυσίου μὲν τρία 
τάλαντα ἐν τῇ γαστρί, τάλαντον δ᾽ ἐν τῷ χρανίῳ, στα- 
τῆρα δὲ χρυσοῦ ἐν ἑχατέρῳ τὠφϑαλμῷ; Φασί γε οὖν, ὦ 
Εὐθύδημε, ἔφη ὃ Κτήσιτιττος, τούτους εὐδαιμονεστάτους 
εἶναι Σχυϑῶν χαὶ ἀρίστους ἄνδρας, οὲ χρυσίον τε ἐν τοῖς 
χρανίοις ἔχουσιν πολὺ τοῖς ἑαυτῶν, ὥσττερ σὺ νυνδὴ ἔλεγες 
τὸν χύνα τὸν πατέρα, χαὶ ὃ ϑαυμασιώτερόν γε ἔτι, ὅτε 
χαὶ πίνουσιν ἐχ τῶν ἑαυτῶν χρανίων χεχρυσωμένων, χαὶ 
ταῦτα ἐντὸς χαϑορῶσιν, τὴν ἑαυτῶν χορυφὴν ἐν ταῖς χερ- 
σὶν ἔχοντες. Πότερον δὲ ὁρῶσιν, ἔφη ὃ Εὐθύδημος, καὶ 
Σχύϑαι γε χαὶ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωτστοι τὰ δυνατὰ ὁρᾶν ἢ τὰ 
ἀδύνατα; Τὰ δυνατὰ δήπου. Οὐχοῦν χαὶ σύ, ἔφη; Κἀγώ. 
Ὁρᾷς οὖν τὰ ἡμέτερα, ἱμάτια; Ναί. Ζυνατὰ οὖν ὁρᾶν ἐστι 

ταῦτα. Ὑπερφυῶς, ἔφη ὃ Κτήσιτοττος. Τί δέ; ἡ δ᾽ 
Μηδέν. σὺ δ᾽ ἴσως οὐκ οἴει αὐτὰ ὁρᾶν" οὕτως οὐρῆν, εἶ. 
ἀλλά μοι δοχεῖς, Εὐϑύδημιε, οὐ καϑεύδων ἐπτικεχοιμῆσϑαι, 
καὶ «εἰ οἷόν τε λέγοντα μηδὲν λέγειν, καὶ σὺ τοῦτο ττοιεῖν. 

Ἢ γὰρ οὐχ οἷόν τ᾽, ἔφη ὃ “Πιονυσόδωρος, σιγῶντα λέ- 
γειν; Οὐδ᾽ δητωστιοῦν, Υ̓ δ᾽ ὃς ὁ Κτήσισυτος. “ρ᾽ οὐδὲ 
λέγοντα σιγᾶν; Ἔτι ἧττον, ἔφη. Ὅταν οὖν λίϑους λέγῃς 
χαὶ ξύλα χαὶ σιδήρια, οὐ σιγῶντα λέγεις; Οὔχουν, ἃ γε 
ἐγώ, ἔφη, παρέρχομαι ἐν τοῖς χαλχείοις, ἀλλὰ φϑεγγό- 
μενα καὶ βοῶντα μέγιστον. τὰ σιδήρια λέγει, ξάν τις ἅψη- 
ται ὥστε τοῦτο μὲν ὑπὸ σοφίας ἔλαϑες οὐδὲν εἰπτών. 

2 πάνυ γε Ἠεϊπαογί: πάνυ ΒΤ 3 χρῆναι Βδάπαμηι: χρήματα 
ΘΙ, χρήματα δεῖν ΑΞ. κα ὡμολόγηκα μὲν ΘΘΙΥΔΏΙΙΒ: ὡμολογήκαμεν 
Ἴ. 9 ἑκατέρω τ᾿ φϑαλμω Ἔ, ἑκατέρῳ τ᾽ ὧῶε φ ϑαλμῷ Ἴ 17. γὲ 

ΞΘΌΡΡΕ Ερ. οαἶ. 85: τὸ ΒΤ, ἀξ]ονὶε Βδοῖς 18 σύ; Καγώ, ἔφη 
Ἠδιυιβάθ 5ρες. οΥ. 65. 21 σὺ --- εἶ ΡΥΙΠγι5 ( θβϑῖρρο ἐρυῖε Ηδυβάα 
Ι αὐτὰ ὁρᾶν Β: ὁρᾶν αὐτὰ Τ᾽ 22 ἐπικεκοιμῆσϑαι δΧ ΘΙ 6η6. ΔΡΟΡρυ.- 
Ῥ;: ἐπικεκοιμᾶσθαι ΒΊ; ἐπικοιμᾶσϑαι Βαϊζοσ 23 εἰ δα. Βίερμα- 
ὉΠ ΡΤ ος ὥς Ἶ:0 Β᾽. 2γχα γ᾽ ΒΑάβδιι: ἣ γε Β, ἤει γε Τ' 
(ᾧ γε ΔΝΊΠΟΪΚΘΙΓ 80), εἴ γε ΨΊΠ6ΟΡ. 5.ρρ|. 7 28 ἐγώ ἀεοἸδνιΐ οἱ 
εἴ γε Ῥγοθαν!ξ ΝΑ ΘΥ σομηη,. Π 73. χαλκιόις Β, χαλκίοις Τ᾽ 29 λέγει 
Αβί: τ τὸς ΒΤ | νεῦρα ἐάν τις ἅψηται ταῖϊῃϊ ϑυβρεοία, οἵ. Ρτοΐαρ.- 
329 
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2 2 5) ἤ οὖν 3 ᾿ “ ἣν ᾿ 

ἀλλ ἔτι μοι τὸ ἕτερον ἐπιδείξατον, ὁπως αὖ ἔστιν λέγοντα 
ς σιγᾶν. καί μοι ἐδόχει ὑπεραγωνιᾶν δ Κτήσιππος διὰ τὰ 

παιδιχά. Ὅταν σιγᾷς, ἔφη ὃ Εὐθύδημος, οὐ πάντα σι- 
(.332}) γᾷς; Ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν χαὶ τὰ λέγοντα σιγᾷς, εἴπερ 

Ἑ, 

901 

Β 

τῶν ἁπάντων ἐστὶν [τὰ λεγόμενα. Τί δέ; ἔφη ὁ Κτήσιτο- 5 
πος, οὐ σιγᾷ πάντα; Οὐ δήπου, ἐ ἔφη ὁ Εὐθύδημος. .4λ᾿ 
ἄρα, ὦ βέλειστε, λέγει. τὰ πάντα; Τά γε δήπου λέγοντα. 
““λλά, ἡ δ᾽ ὅς, οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ τὰ πάντα σιγᾷ ἢ 
λέγει; Οὐδέτερα χαὶ ἀμφότερα, ἔφη ὑφαρπάσας ὃ ΕΡῸ 
σόδωρος" εὖ γὰρ οἶδα ὁ ὅτι τῇ ἀποχρίσει οὐχ ἕξεις ὅ τι 
χρῇ. καὶ ὃ Κτήσιππος, ὥσπερ εἰώϑει, μέγα πάνυ ἄνα- 
καγχάσας, Ὃ Εὐϑύδημε, ἔφη, ὃ ἀδελφός σου ἐξημφοτέ- 
φιχεν τὸν λόγον, χαὶ ἀπόλωλέ τε χαὶ ἥττηται. χαὶ ὃ Κλει- 
νέας πάνυ ἤσϑη χαὶ ἐγέλασεν, ὥστε ὃ Κτήσιτπτος ἐγένετο 
γχελεῖν ἢ δεχαπλάσιος" ὃ δ᾽ οἶμαι τεανοῦργος ὧν ὃ Κτήσιπ-- τ 
πος, παρ αὐτῶν τούτων αὐτὰ ταῦτα πταρηχηχόειν" οὗ 
γάρ ἐστιν ἄλλων τοιαύτη σοφία τῶν νῦν ἀνϑρώπων. 

Κἀγὼ εἶπον, Τί γελᾷς, ὦ Κλεινία, ἐπὶ σπουδαίοις 
οὕτω πράγμασιν χαὶ καλοῖς; Σὺ γὰρ ἤδη τι πώποτε εἶδες, 
ὦ Σώκρατες, χαλὸν πρᾶγμα; ἔφη ὃ “Διονυσόδωρος. Ἔγωγε, 30 

ἔφην, χαὶ πολλά .7ε,. ὦ Διονυσόδωρε. ρα ὃ ἕτερα ὄντα 
τοῦ χαλοῦ, ἔφη, ἢ ταὐτὰ τῷ καλῷ; χἀγὼ ἐν παντὶ ἐγενό-- 
μην [ὑπὸ] ἀπορίας, χαὶ ἡγούμην δέκαια ττετπτογϑέναι, ὅτι 
ἔγρυξα, ὅμως δὲ ἕτερα ἔφην αὐτοῦ γε τοῦ καλοῦ" πάρε- 
στιν μέντοι ἑχάστῳ αὑτῶν κάλλος τι. Ἐὰν οὖν, ἔφη; 2 

σιαραγένηταί σοι βοῦς, βοῦς εἶ, χαὶ ὅτι νῦν ἐγώ σοι πά- 
ρειμι, “ιονυσόδωρος εἶ; Εὐφήμει τοῦτό γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. 
““λλὰ τίνα τρόπον, ἔφη, ἑτέρου ἑτέρῳ παραγενομένου τὸ 
ἕτερον ἕτερον ἂν εἴη; “ρα τοῦτο, ἔφην ἐγώ, ἀπορεῖς; ἤδη 
δ᾽ ἰδίᾳ τοῖν ἀνδροῖν τὴν σοφίαν ἐπεχείρουν μιμεῖσϑαι, 30 
ἅτε ἐπιϑυμῶν αὐτῆς. Πῶς γὰρ οὐκ ἀπορῶ, ἔφη, καὶ 

5 τὰ λεγόμενα ΒΤ, ἀ6]6ν1: καὶ τὰ λέγοντα (ογπδτῖιβ, τὰ λέγοντα 
Θίερδηι5 6 τὰ πάντα Ἠεϊπάογξ 8 ἀλλὰ τὰ ΒΤ: ἀλλ᾽ εἰ τὰ 
ΗἸγβοῃρ᾽ 11 χρή ΒΤΙ ἀνακκαχάσας ἐν 13 ἀπόλωλέ τε καὶ ΒΤ: 
ἀπολώλεκε καὶ Ἡεϊπάοτῇ [ ἥττησαι Τ' 14 ὥστε Τ: ὥσπερ Β 
15 πλεῖν 5οΥἹρϑβῖ: πλεῖον ΒΊ,, πλείων ἸγηϊϊαίοΥ ΑὙΙΒΈ465 1. 454 θ1η- 
ἀοΥΕ! δ᾽ οἶμαι ΒΔΑ: δέ τοι ΒΤ, γρ. δ᾽ ἐδόκει μοι ἅτε Τ, δ᾽ ἐμοὶ δο- 
κεῖ ἅτε Αϑί, δέ, δοκεῖ μοι, ἅτε Ἡξιβάβ 5ρ6ο. ΟΥ̓, 661 ὁ ̓ 'κεήσέν εν 
ἀο]ενῖ Ηευβάς 19 εἶδες 1: ἴδες ΒΤ 20 ὁ 5ιρτα νεύβυση Τ' 
23 ὑπὸ ἄε]εν 530 δ᾽ ἰδέᾳ τοῖν ἀνδροῖν 5οΥρϑ5ὶ: διὰ τῶν ἀνδρῶν Β, 

οι οι 

δια των ἀνδρῶν ΨΊΠΑΟΡ. ΞΌΡΡΙ. 7, δὲ τοῖν ἀνδροῖν Τ 

] 
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ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες ἄνϑρωποι, ὃ ὃ μὴ ἔστι; Τί λέ- 
γεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ο ὁ Διονυσόδωρε; οὐ τὸ καλὸν καλόν ἐστιν 
χαὶ τὸ αἰσχρὸν αἰσχρόν; ᾿Νὰν ἔμοιγξ, ἔφη, δοχῇ. Οὐχοῦν 
δοχεῖ; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ τὸ ταὐτὸν ταὐτὸν καὶ 
τὸ ἕτερον ἕτερον; οὐ γὰρ δήπου τό γε ἕτερον ταὐτόν, ἀλλ᾽ 
ἔγωγε οὐδ᾽ ἂν παῖδα ᾧμην τοῦτο ἀπορῆσαι, ὡς οὐ τὸ 
ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἀλλ, ὦ Διονυσόδωρε, τοῦτο μὲν 
ἑχὼν παρῆκχας, ἐπεὶ τὰ ἄλλα μοι δοχεῖτε ὥσπερ οἱ δημιε- 
ουργοὶ ἃ ἑκάστοις προσήκει ἀττεργάζεσϑαι, καὶ ὑμεῖς τὸ 
διαλέγεσθαι παγκάλως ἀπεργάξεσϑαι. Οἶσϑα οὖν, ἔφη, 
ὅ᾽ τι προσήκει ἑκάστοις τῶν δημιουργῶν; σιρῶτον τίνα 
χαλκεύειν σπροσήχει, οἶσϑα; Ἔγωγε" ὅτι χαλχέα. Τίνα δὲ 
κεραμεύειν; Κεραμέα. ἤένα δὲ σφάττειν τὲ καὶ ἐχδέρειν 
χαὶ τὰ χρέα μικρὰ καταχόψαντα ἕψειν καὶ ὀπτᾶν; Μα- 
)ειρον, ἡν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν ἐάν τις, ἔφη, τὰ προσήχοντα 
πράττῃ, ὀρϑῶς πράξει; Μάλιστα. Προσήκει δέ γε, ὡς 
φῇς, τὸν μάγειρον καταχόπτειν χαὶ ἐχδέρειν; ὡμολόγησας 
ταῦτα ἢ οὔ; Ὁμολόγησα, ἢ ἔφην, ἀλλὰ συγγνώμην μοι ἔχε. 
“ἤλον τοίνυν, ἦ δ᾽ ὅς, ὅτι ἄν τις σφάξας τὸν μάγειρον 
χαὶ κατακόψας ἑψήσῃ χαὶ ὀπτήσῃ, τὰ προσήχοντα ποιή- 
σει" χαὶ ἐὰν τὸν χαλκέα τις αὖ χαλχεύῃ καὶ τὸν χεραμέα 
κεραμεύῃ, χαὶ οὗτος τὰ “προσήκοντα πράξει. 

Ὦ Πόσειδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἤδη κολοφῶνα ἐπιτιϑεῖς τῇ 
σοφίᾳ. ἄρά μοί ποτε αὕτη. παραγενήσεται, ὥστε μοι 
οἰχεία γενέσϑαι; Ἐπιγνοίης ἂν αὑτήν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, 
οἰχεξίαν γενομένην; “Βὰν σύ γ βούλῃ, ἔφην ἐγώ, δῦλον 
ὅτι. πὸ δέν δ᾽ ὅς, τὰ σαυτοῦ οἴει γιγνώσχειν; Εἰ μή τι 
σὺ ἄλλο λέγεις" ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ ἄρχεσϑαι, τελευτᾶν δ᾽ 
εἰς Εὐθύδημον τόνδε. Ἶ4ρ᾽ οὖν, ἔφη, ταῦτα ἡγεῖ σὰ εἶναι, 
ὧν ἂν ἄρξης χαὶ ἐξῇ σοι αὐτοῖς χρῆσϑαι ὃ τι ἂν βούλῃ; 
οἷον βοῦς χαὶ πρόβατα, ἀρ᾽ ἂν ἡγοῖο ταῦτα σὰ εἶναι, ἅ 

8 ἐπεὶ τὰ (ΟΥ̓ΠΑτῖμ5: ἔπειτα ΒΤ δημιουργοὶ Τ, 564 μὲ ΒΌΡΡΙΕν ἰ 
9 ἃ ἑκάστοις ΒΑάδτη: οἷς ἕκαστα ΒΤ | ἀπεργάζεσϑαι ροϑβῖ προσήκει 
δαδυριίανις Ἡεϊπάοτῇ ΙΟ ἔφη 5.6 ΒΞ τὴ. Τ2 προσήκει 
ταν] ΐατη εἰ σοτγθοίαπι ἴῃ Β | τίνα --- τένα ΔΡΟΞΥΔΡΒΔ: τί --- τί ΒΤ 
14 καὶ τὰ κρέα σμικρὰ Βάδμαδτη: καὶ τὰ μικρὰ κρέα ΒΊ, κατα σμικρὰ 
τὰ κρέα ὙΝΙΠοκοἰπιδπη, τὰ σμικρὰ κρέα ἀοϊενὶς Ηοιτηδῆη [ἑψεῖν ΒΤ, 
564 οἵ, 20,2 ἑψέτω 21 αὖ ΔΠΟΙΥΤΊι5 δριιὰ 514]Π}Ραυτηΐππι: αὐτὸν 
ΘΗ: αὖϑις Αϑί 23 τὸν κολοφῶνα Ηεϊηάοτέ | ἐπετιϑεῖς 50ΤἸρ51: 
ἐπιειϑεὶς Β, ἐπιτιϑὴς Τ᾽ 25 ἐπεὶ γνοίης ΒαάΠαπη 26 ἐγὼ γὐ γον τι 

δηΐςα εἰ μή ἸΥδηϑροϑαϊ (ΟΥΑΙ 5 31 πρόβατον Β, πρόβατον ΝῊ 
ς »Ὁ ς "ν-Ὁ» ς 7.» ᾿ 

ἡγοῖ ΤΙ: ἡγοῖ ὁταν Β, ἡγοῖο τ᾿ ἂν ΝΊΛ4ΟὈ. 51ΡΡ]. 7 

(Ε.3338) 
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σοι ἐξείη χαὶ ἀποδόσϑαι χαὶ δοῦναι καὶ ϑῦσαι ὅτῳ βού- 
λοιο θεῶν: ἃ δ᾽ ἂν μὴ οὕτως ἔχῃ, οὐ σά; κἀγώ, ἤδη γὰρ 
ὅτι ἐξ αὐτῶν χαλόν τι ἀναχύψοιτο [τῶν ἐρωτημάτων), 
χαὶ ἅμα βουλόμενος ὃ τι τάχιστ᾽ ἀχοῦσαι, Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφην, οὕτως ἔχει" τὰ τοιαῦτα ἐστὶν μόνα ἐμά. Τί δέ; 
ζῷα, ἔφη, οὐ ταῦτα χαλεῖς, ἃ ἂν ψυχὴν ἔχῃ; Ναί, ἔφην. 
Ὁμολογεῖς οὖν τῶν ζῴων ταῦτα μόνα εἶναι σά, περὶ ἃ ἄν 
σοι ἐξουσία ἢ πάντα ταῦτα ποιεῖν, ἃ γυγδὴ ἐ ἐγὼ ἔλεγον; 
Ὁμολογῶ. χαὶ ὅς, εἰρωνικῶς σεάνυ ἐπισχὼν ὡς τι μέγα 
σχοπούμενος, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἔστιν σοι Ζεὺς 

πατρῷος; καὶ ἐγὼ ὑποπτεύσας ἥξειν τὸν λόγον οἷπερ 
ἐτελ 'εύτησεν, ὁ ἄπορόν τινα στροφὴν ἰἔφευγόν τὲ καὶ] ἑ ἔστρε- 
φόμην ἤδη ὥσπερ ἐν διχτύῳ εἰλημι μμένος" Οὐχ ἔστιν, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, ὦ “Διονυσόδωρε. Ταλαίπωρος ὁ ἄρα τις σύ γε ἂν- 
ϑρωπος εἶ χαὶ οὐδὲ Ἵϑηναῖος, ᾧ μήτε ϑεοὶ πατρῷοί 

Ιο 

15 

εἰσιν μήτε ἱερὰ μήτε ἄλλο μηδὲν τόλθα, χαὶ ἀγαϑόν. αᾳ,. 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ “Ππονυσόδωρξ, εὐφήμει τὲ χαὶ μὴ χαλεπῶς 
μι ττροδίδασχε. ἔστι γὰρ ἔμοιγε χαὶ ἱερὰ οἰχεῖα καὶ τεα- 

- " ’ ΄“ ἐω 2  Ν -- 

τρῷα χαὶ τὰ ἄλλα ὁσαττερ τοῖς ἄλλοις “᾿ϑηναίοις, τῶν 
τοιούτων. Εἶτα τοῖς ἄλλοις, ἔφη, ϑηναίοις οὐχ ἔστιν 

Ζεὺς [6] πατρῷος; Οὐχ ἔστιν, ἣν δ᾽ ἐγώ, αὕτη ἢ ἐπωνυ- 
μία Ἰώνων οὐδέσιν, οὔϑ'᾽ ὅσοι ἐχ τῆσδε τῆς ττόλεως ἀπῳ- 

, ΝΙΝ Ἂ κἀξ ὧς 2 Ἁ 9 , » ᾿ 

χισμένοι εἰσὶν οὐϑ' ἡμῖν, ἀλλὰ 4πόλλων πατρῷος διὰ 
τὴν τοῦ Ἴωνος γένεσιν" Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν πατρῷος μὲν οὐ χα- 
λεῖται, ἕρχειος δὲ χαὶ φράτριος, χαὶ ““ϑηναία φρατρία. 
3411 ᾿ἈῬΌΒΕΕΣ 2 2} ς 2Ζ ὃ ΧΝ ΄ ς 

. ἄρχεῖ γ, ἔφη ὁ “ιονυσόδωρος᾽ ἔστιν γάρ σοι, ὡς 
, ΄ Χ Χ Χ ’, 

ἔοιχεν, “ΑἸ πόλλων τε χαὶ Ζευς χαὶ «ϑηγαία. Πάνυ γ), ἣν 
δ᾽ ἐγώ. Οὐχοῦν χαὶ οὗτοι σοὶ ϑεοὶ ἂν εἶεν; ἔφη. Πρό- 
γονοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, χαὶ δεσπόται. .41λ}λ: οὖν σοί γε, ἔφη" 
ἢ οὐ σοὺς ὡμολό 'όγηχκας αὐτοὺς εἶναι; 9 μολόγηκα, ἔφην" 
τί γὰρ πάϑω; Οὐχοῦν, ἔφη, χαὶ ζῷά εἰσιν οὗτοι οἱ ϑεοί; 

1 ἕξει ἡ Β, ἐξειηι Τ' Ξ: ἀνακύψοιτο Ὄ- ἀνακύψοι τὸ ΤΊ τῶν 
ἐρωτημάτων ἀδιδνῖς σοδεῖ τὰποπι.3 1 256, τὸ τῶν ἐρωτημάτων ἀ6- 
Ἰενῖς εἰ ἀνακύψοι 5οΥρ51: Ηθττηδηη 11 οἶπερ ἨετγΠεἰπ (οπίδεξ. 
(1861) 6: ἧπερ ΒΤ 12 ἔφευγόν τε καὶ ἀεϊονὶὲ Βδάμδτῃ ῬΏΠ6Ρ.3 
1522 Ι4τις Τ: τε Β 18 ἱερὰ Β: καὶ βωμοὶ καὶ ἱερὰ 21: Ζεὺς 
βουῖρϑβὶ: ζεὺς ὁ ΒΤ, οΟἸτὴ ὁ Ζεὺς ὁ Ξοτῖρείὶ 422 οὐδέσιν ΝΑΡΕΥ ΟΌ5. 
οὔ. 9: οὐδενὶ ΒΤ Ἰ οὐϑ' -- οὐϑ'᾽ ΒεΕΚΚοΙ: οὐδ᾽ --- οὐδ᾽ ΒΤ 25 ξο- 
κιος ΒΤ [|“39ηναία (οβμεέξ τηπεῖη. Χ 83: ἀϑηνᾶ ΒΤ, ἀϑηναίη ἂρυά 
Ἐπιβίδι ιατη Ρ.1456, 42 27 ἀϑηναία 50ΥἸΡ51: ἄϑηνὰ ΒΤ | πάνυ γε 
Αϑί (γ᾽ βουῖρβι)): πάνυ ΒΤ᾽ δ8 σοὶ ΝΊΠΑΟΡ. 500]. 7: σοι ΒΤ, ϑεοὲ 
Πρῖον! τ Βααπαπ ΡΏ116.3 152 
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ὡμολόγηκας γάρ, ὅσα ψυχὴν ἔχει, ζῷα εἶναι. ἢ οὗτοι οἵ 
ϑεοὶ οὐχ ἔχουσιν ψυχήν; Ἔχουσιν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐχοῦν χαὶ 
ζῷα εἰσιν; Ζῷα, ἔφην. Τῶν δέ γε ζῴων, ἔφη, ὡμολόγη- 
χας ταῦτ᾽ εἶναι σά, ὅσα ἂν σοι ἐξῇ χαὶ δοῦναι χαὶ ἄττο-- 
δόσϑαι καὶ ϑῦσαι δὴ ϑεῷ ὅτῳ ἂν βούλῃ. Ὡμολόγηκα, 
ἔφην" οὐχ ἔστιν γάρ μοι ἀνάδυσις, ὠ Εὐϑύδημε. Ἴϑι δή 
μοι εὐθύς, ἡ δ᾽ ὅς, εἰπέ" ἐπειδὴ σὸν δὁμολογεῖς εἶναι τὸν 
“ία καὶ τοὺς ἄλλους ϑεούς, ἄρα ἔξεστί σοι αὐτοὺς ἀπο- 
δόσϑαι ἢ δοῦναι ἢ ἄλλ᾽ ὃ τι ἂν βούλῃ χρῆσϑαι ὥσττερ 
τοῖς ἄλλοις ζῴοις; ἐγὼ μὲν οὖν, ὠ Κρίτων, ὥσπερ σπλη- 
γεὶς ὑγτὸ τοῦ λόγου, ἐχείμην ἄφωνος" ὁ δὲ Κτήσιππός 
μοι ἰὼν ὡς βοηϑήσων, Πυππὰξ ὦ Ἡράκλεις, ἔφη, χαλοῦ 
λόγου. χαὶ ὃ “ιονυσόδωρος, Πότερον οὖν, ἔφη, ὃ Ἥρα- 
χλῆς πυππάξ ἐστιν ἢ ὃ πυπιτὰξ Ἡρακλῆς; οἰ χοὺ ὁ Κτήσιπ- 
πος, Ὁ πόσειδον, ἐ ἔφη, δεινῶν λόγων" ἀφίσταμαι" ἀμάχω 

τὼ ἄνδρε. 
᾿Ἐνταῦϑα μέντοι, ὦ φίλε Κρίτων, οὐδεὶς ὅστις οὐ τῶν 

σπιαρόντων ὑττερεττήνεσε τὸν λόγον χαὶ τὼ ἄνδρε, καὶ γε- 
λῶντες καὶ χροτοῦντες “καὶ χαίροντες ὀλίγου σπαρετάϑη- 
σαν. ὃπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἔμπροσϑεν ἐφ᾽ ἑχάστοις πᾶσι 
παγκάλως ἐθορύβουν μόνοι οἱ τοῦ “Εὐθυδήμου ἐρασταί, 
ἐνταῦϑα δὲ ὀλίγου χαὶ οἱ κέονες οἱ ἐν τῷ “Ἱυκείῳ ἐθορύ- 
βησάν τ᾽ ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν χαὶ ἥσϑησαν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ 

906 

αὐτὸς οὕτω διετέϑην, ὥστε ὁμολογεῖν μηδένας πώποτε (.3342) 
ἀνθρώπους ἰδεῖν οὕτω σοφούς, χαὶ παντάπασι χαταδου- 
λωϑεὶς ὑπὸ τῆς σοφίας αὐτοῖν ἐπὶ τὸ ἐπαινεῖν τε χαὶ 
ἐγκωμιάξειν αὐτὼ ἑτραπόμην, χαὶ εἶπον᾽ Ὦ μαχάριοι 
σφὼ τῆς ϑαυμαστῆς φύσεως, οἱ τοσοῦτον πρᾶγμα οὕτω 
ταχὺ χαὶ ἕν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐξείργασϑον. πολλὰ μὲν οὖν 
χαὶ ἄλλα οἱ λόγοι ὑμῶν καλὰ ἔχουσιν, ὦ Εὐθϑύδημέ τε 

5 δὴ 5ΟΥρ51: ἂν ν ΒΤ, ΟΠ. ΔΡΟΡΥ. [ΔυγΘ ΙΔ η 1 2552  ϑεῷ ΒΤ: 
ϑεῶν ἨΊΥΒΟΠΙΡ 9 ἀλλάετι ΒΒ, αλᾷό, 12 πυπαξ -- πυππάξ 
- πυππαξ Β, πύπαξ Ξ-- ΠΣ ΝΕ -- πύππαξ Τ| ἔφην ΒΤ 18 αὶ 
γελῶντες καὶ “κροτοῦντες καὶ χαίροντες ΒΔΑΒΆΤΑ: καὶ γελῶντε καὶ 
κροτοῦντε καὶ χαίροντε Β, γελῶντε καὶ κροτοῦντε καὶ χαίροντε Τ' 
19 παρετάϑησαν ΡΞ παρετέϑησαν Β, παρείϑησαν ΔΡΟΡΥ. Ν᾽ ι[σδηυτη 
1029 20 ἐφ᾽ ἀεἸ]ονὶί Ηεϊπμάουε. 21 παγκάλοις Ηειβάς 5ρες. οτΐ. 66 
22 λυκείῳ, 564 εἰ ἴῃ ΚΧἃ858. 23 ἥσϑησαν ΤΙ ἠισϑησαν Β, ἐσείσϑησαν 
ΝΑΒΕΥ σοτητῃ. Π 73 24 ὥστε --- σοφούς ἀο]ενὶὶ Βδάμαπι ῬΆ]6Ρ.3 
152 27 μακάριοι ΒΤ: μακαρίω (οὐαί τηη6η1.3 1Π 252 28 οἵ 
ΒΤ: εἰ 1. ς. (ορεί 29 ἐξείργασθϑον Τ, 564 εἰ οχ ἐ; ἐξέργαϑον 
Β, γρ. ἐξειργάσασϑον ἱ 

Φ 
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χαὶ Διονυσόδωρε" ἕν δὲ τοῖς χαὶ τοῦτο μεγαλοττρεπέστα-- (( τ523) 
τον, ὅτι τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων χαὶ τῶν σεμνῶν δὴ χαὶ 
δοχούντων τὶ εἶναι οὐδὲν ὑμῖν μέλει, ἀλλὰ τῶν διιοίων 
ὑμῖν μόνον. ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα, ὅτι τούτους τοὺς λόγους 
πάνυ μὲν ἂν ὀλίγοι ἀγαττῷεν ἄνϑρωποι δμοῖοι ὑμῖν, οἱ 5 
δ᾽ ἄλλοι οὕτω μισοῦσιν αὐτούς, ὥστ᾽ εὖ οἷδ᾽ ὅτι αἰσχυν- 
ϑεῖεν ἂν μᾶλλον ἐξελέγχοντες τοιούτοις λόγοις τοὺς ἄλ- 
λους ἢ αὐτοὶ ἐξελεγχόμενοι. χαὶ τόδε αὖ ἕτερον δημοτι- 
χόν τι χαὶ πρᾷον ἐν τοῖς λόγοις" ὅιτόταν φῆτε μήτε χαλὸν 
εἶναι μηδὲν μήτε ἀγαϑὸν πρᾶγμα μήτε λευχὸν μηδ᾽ ἄλλο τὸ 
τῶν τοιούτων μηδέν, μηδὲ τὸ παράπαν ἑτέρων ἕτερον, 
ἀτεχνῶς μὲν τῷ ὄντι ξυρράπτετε τὰ στόματα τῶν ἀνϑρώ- 
πων, ὥσπερ χαὶ φατέ" ὅτι δ᾽ οὐ μόνον τὰ τῶν ἄλλων, 
ἀλλὰ δόξαιτε ἂν χαὶ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, τοῦτο πάνυ χα- 
ρίεν τέ ἐστιν χαὶ τὸ ἐπαχϑὲς τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ τ5 
δὲ δὴ μέγιστον, ὅτι ταῦτα οὕτως εὖ ὑμῖν χαὶ τεχνιχῶς 

ἐξηύρηται, ὥστ᾽ ἐν πτάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ ὃντινοῦν ἂν μαϑεῖν 
ἀνϑρώπων, ἔγνων ἔγω γε καὶ «αὐτὸς " τῷ Κτησίππῳ τὸν 
γοῦν προσέχων, ὡς ταχὺ ὑμᾶς ἐχ τοῦ παραχρῆμα μιμεῖ- 
σϑαι οἷός τε ἦν. τοῦτο μὲν οὖν τοῦ πράγματος σφῷν 30 
πρὸς μὲν τὸ ταχὺ παραδιδόναι χαλόν, ἐναντίον δ᾽ ἀνϑρώ- 
πων διαλέγεσθαι οὐχ ἐπιτήδειον, ἀλλ᾿ ἂν γ᾽ ἐμοὶ σείϑη.-- 
σϑε, εὐλαβήσεσϑε μὴ πολλῶν ἐναντίον λέγειν, ἵνα μὴ 
ταχὺ ἐχμαϑόντες ὑμῖν μὴ εἰδῶσιν χάριν. ἀλλὰ μάλιστα 
μὲν αὐτὼ πρὸς ἀλλήλω μόνω διαλέγεσϑον, εἰ δὲ μή, εἴ- 25 
στερ ἄλλου του ἐναντίον, ἐχείνου μόνου, ὃς ἂν ὑμῖν διδῷ 
ἀργύριον. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα, ἐὰν σωφρονῆτε, καὶ τοῖς 

1 μεγαλοπρεπέστατον ΒΙΕΡΉΔΠΙΙΒ: μεγαλοπτρεπέστερον ΒΤ 5 οἱ 
ὅμοιοι Ηεἰπάοτῇ 6 οὕτω Β: οὕτως ΤΊ μισοῦσιν ΑΒΕ  ο05. οτἶξ, 9: 
νοοῦσιν Β, ἀγνοοῦσιν Τ, ἀτιμάζουσιν ἴδ ΠΡ δατα, ἀπωϑοῦσιν ΟΥΕΙΙ, 
οὐ νοοῦσιν ΒΔΑάΠδΙη ἜΡΜΟ ΜΉΝ αὐτοῖς ἨΟΘΊΉΘΡΘΘΚ ΗΙ5ϑΙηΚ 

δηϊπιδᾶν. 37) 1 ὥστ᾽ Τ: ᾧτ᾽ Β 9 τι Β: τε ΤΙ ὁπόταν Β: ὅτι 
ὅταν ΤΙ φῇτε μήτε Β, μὴ φῆτε Τ᾽ τὸ μήτε ἀγαϑὸν --- μηδέν οτη. Β 
11 μηδὲ Β: μήτε ΤΊ] παράπαν Τ: παραν Β 14 αὐτῶν ΕΧ εἸηεπά. 
ΔΡορυ. (ο 5] δῆτ 155: αὐτώ Β, αὐτῶ Τ᾽ τό εὖ 5οτῖρϑῖ: ἔχει ΒΤ, 
εὖ ἔχει Βαάπατπη 17 ὥστ᾽ ἐν Ἠεϊπάοτῇ: ὥστε ΒΤ (πάνυ ἐν ὙΝΊΠΟΙΚΕΙ- 
ΤΏ ΔΠΠ) 18 καὶ αὐτὸς 5οΥρ5ὶ: καὶ ΒΤ 19 προσέχων Ἠδυβαδ 
5066. οΥἹ. 67, 4] εἰϊαπὶ γοῦν ροβί ἔγνων Δαά. εἴ καὲ ἀηΐα τῷ ἀ6- 
Ἰενι:; προσέχω ΒΤ | ταχὺ ἀεϊενι (ορεῖ τηπθπην.3 Π 256 20 τοῦτο 
Β: τούτου Τ  σφῶιεν Β, σφῶιν τὸ σοφὸν Τ᾽ 22 ᾿ ἐμοὶ ΒΕΚΚΟΥ: γέ 
μοι ΒΤ 23 εὐλαβήσεσϑε Τ: εὐλαβήσεσϑαι Β | ἐναντίον ΤΊ: ἐναν- 
τίων Β 25 μόνω ἀεϊονὶξ (ορεί νϑΐ. ἰδεῖ. 111 26 τοῦ ΒΤ 
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μαϑηταῖς συμβουλεύσετε, μηδέποτε μηδενὶ ἀνϑρώπων Β 
διαλέγεσϑαι, ἀλλ᾽ ἢ ὑμῖν τε καὶ αὑτοῖς. τὸ γὰρ σπάνιον, 
ὠ Εὐϑύδημε, τίμιον" τὸ δὲ ὕδωρ, εὐωνότατον, ἄριστον 
ὄν, ὡς ἔφη Πίνδαρος. ἀλλ᾽ ἄγετε, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅπως κἀμὲ 

5 χαὶ Κλεινίαν τόνδε παραδέξεσϑον. 
Ταῦτα, ὦ Κρίτων, χαὶ ἄλλα βραχέα διαλεχϑέντες ἃ ἀπῇ- 

μὲν. σχόττξι, οὗν, ὅπως. συμφοιτήσεις παρὰ τὼ ἄνδρε, ὡς (..334}} 
ἐχείνω φατὸν οἵω τε εἶναι διδάξαι τὸν ἐϑέλοντ᾽ ἀργύριον ΓΟ 
διδόναι, καὶ οὔτε φύσιν οὔϑ'᾽ ἡλικίαν ἐξείργειν οὐδεμίαν, 

το ὃ δὲ καὶ σοὶ μάλιστα προσήχει ἀχοῦσαι, ὅτι οὐδὲ τὸ χρη- 
ματίζεσϑαί φατον διαχωλύειν οὐδὲν μὴ οὐ παραλαβεῖν 
ὁντινοῦν εὐπετῶς τὴν σφετέραν σοφίαν. 

ΚΡ. Καὶ μήν; ωὠ Σώχρατες, φιλήχοος μὲν ἔγωγε, χαὶ 

ἡδέως ὁ ἄν τι μανϑάνοιμι, χινδυνεύω μέντοι κἀγὼ εἷς εἶναι 
τις τῶν οὐχ ὁμοίων Βὐϑυδήμῳ, ἀλλ᾽ ἐκείνων, ὧν δὲ χαὶ σὺ 

ἔλεγες, τῶν ἥδιον ἂν ἐξελεγχομένων ὑπὸ τῶν τοιούτων Ὁ 
λόγων ἢ ἐξελεγχόντων. ἀτὰρ γελοῖόν μοι δοχεῖ εἶναι τὸ 
γουϑετεῖν σε, ὅμως δέ, ἃ γ᾽ ἤκουον, ἐϑέλω σοι ἀπταγγεῖ- 
λαι. τῶν ἀφ᾽ ὑμῶν ἀπιόντων ἴσϑ᾽ ὅτι προσελϑών τίς 

20 μοι περιπατοῦντι, ἀνὴρ οἰόμενος τιάνυ εἶναι σοφός, τού- 
των τις τῶν στιερὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὰ δικαστήρια 
δεινῶν, Ὁ ̓ Αρίτων, ἔφη, οὐδὲν ἀχροᾷ τῶν σοφῶν; Οὐ μὰ 
τὸν Δία, ἣν δ᾽ ἐγώ" οὐ γὰρ οἷός τ ἦ προσστὰς χατα- Εὶ 
χούειν ὑπὸ τοῦ ὄχλου. Καὶ μήν, ἔφη, ἀξιόν γὶ ἣν ἀχοῦ-- 

25 σαι. Τί δέ; ἣν δ᾽ ἐγώ. Ἵνα ἤχουσας ἀνδρῶν διαλεγομέ- 
γων, οἱ γῦν σοφώτατοί εἰσι τῶν περὶ τοὺς τοιούτους 
λόγους. κἀγὼ εἶστον, Τί οὖν ἐφαίνοντό σοι; 71 δὲ ἄλλο, 
δ χῦρ, ἢ οἱάπερ ἀεὶ ἂν τις τῶν τοιούτων ἀχούσαι λη- 
ρούντων χαὶ περὶ οὐδενὸς ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιου-- 

30 μένων; οὑτωσὶ γάρ πως χαὶ εἶττεν τοῖς ὀνόμασιν. χαὶ ἐγώ, 
“λλὰ μέντοι, ἔφην, χαρίεν γέ τε πρᾶγμά ἐστιν ἡ φιλοσο- 

τ ΟἿ τ, ὦ 

2 αὑτοῖς Β: αὐτοῖς Τ᾽ 5 παραδέξεσϑον Ἡεοϊηάοτί: παραδέξα- 
σϑον ΒΤ 6 ἀλλα Β: ἀλλάττα ἔτι Τ 7 συμφοιτήσεϊΞ Β ο ἐξείρ- 
δ“ Τ: ἐξεργειν Β Ι0 τὸ ϑίερμδηιϑβ: τοῦ ΒΤ 14 μανϑαάνοιμε 

μάϑοιμι Τ᾽ τό ἂν ἐξελεγχομενων Τ: ἀνεξελεγχομένων ΒΤ γε- 
λοῖόν Β, οἴ. ΑΡοΟΪ]. 22 Ὁ: γελοῖον μέν Τ᾽ 19 ἴσϑ'᾽ Ηεϊηδοτί: οἶσϑ'᾽ 
ΒΤ 22 οὐδὲν ΒΤ: οὐδὲ Βαάπαπ)ὶ 23 ἦ Β: εἶ Τ, 564 ἴῃ πηᾶΓΡ. ἦε 
| προσστὰς Ηεϊηάοτέ: σεροστὰς ΒΤ “24 ἔφην ΒΤ Ἃ25 τί δὲ Β: τί 
Τ, ἵνα τί Ἡεϊηάοτῇ 28 ὅτιπερ ἀεὶ δή τις ΒαάΠαπιχ ΡΏΙ]16Ρ.2 153 | 
ἀκοῦσαι ΒΤ, ἀε]ονῖε 1. ς. ΒαάΒαμι, 
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φία. Ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ μαχάριε; οὐδενὸς μὲν οὖν 
ἄξιον, ἀλλὰ χαὶ εἰ νῦν πτιαρεγένου, πάνυ ἂν σε οἶμαι 
αἰσχυνϑῆναι ὑπὲρ τοῦ σεαυτοῦ ἑταίρου" οὕτως ἣν ἄτο- 
πος, ἐϑέλων ἑαυτὸν παρέχειν ἀνϑρώποις, οἷς οὐδὲν μέλει 
ὃ τι ἂν λέ ἔγωσιν, παντὸς δὲ ῥήματος ἀντέχονται. χαὶ οὐ- 
τοι, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ἐν τοῖς κρατίστοις εἰσὶ τῶν γῦν. 
ἀλλὰ γάρ, ω Κρίτων, ἔφη, τὸ πρᾶγμα αὐτὸ χαὶ οἱ ἄν- 
ϑρωποι οἱ ἐπὶ τῷ “πράγματι διατρίβοντες φαῦλοί εἰσιν 
χαὶ καταγέλαστοι. ἐμοὶ δέ, ὦ ̓ Σώκρατες, τὸ πρᾶγμα ἐδό- 
χει οὐχ ὀρϑῶς ψέγειν οὐϑ' οὗτος οὔτ᾽ εἴ τις ἄλλος ψέγει" 
τὸ μέντοι ἐϑέλειν διαλέγεσϑαι τοιούτοις ἐναντίον πολλῶν 
ἀνθρώπων ὀρϑῶς μοι ἐδόχει μέμφεσϑαι. 

Σου Κρίτων, ϑαυμάσιοί εἰσιν οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες. 
ἀτὰρ οὔπω οἶδα ὃ τι μέλλω ἐρεῖν. ποτέρων ἦν ὃ προσ- 
ελϑών σοι χαὶ μεμφόμενος τὴν φιλοσοφίαν; σιότερον 
τῶν ̓ ἀγωνίσασϑαι δεινῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ῥήτωρ τις, 
ἢ τῶν τοὺς τοιούτους εἰσττεμπόντων, ποιητὴς τῶν λόγων, 
οἷς οἱ δήτορες ἀγωνίζονται; 

ΚΡ. Ἥκιστα νὴ τὸν Δία δήτωρ, οὐδὲ οἶμαι τεώποτ' 
αὐτὸν ἐπὶ δικαστήριον ἀναβεβηχέναι" ἀλλ᾿ ἐπαΐειν αὐτόν 
φασι περὶ τοῦ πράγματος νὴ τὸν Δία καὶ δεινὸν εἶναι 
[καὶ] δεινοὺς λόγους συντιϑέναι. 

ΣΩ. Ἤδη μανϑάνω" σεερὶ τούτων χαὶ αὐτὸς γυνδὴ 
ἔμελλον λέγειν. οὗτοι γάρ εἰσιν μέν, ὦ Κρίτων, οὺς ἔφη 
Πρόδικος μεϑόρια φιλοσόφου τὲ ἀνδρὸς χαὶ πολιτικοῦ, 
οἴονται δ᾽ εἶναι πάντων σοφώτατοι ἀνϑρώπων, πρὸς δὲ 
[τὸ εἶναι] χαὶ δοχεῖν πάνυ παρὰ πολλοῖς, ὥστε παρὰ 
πᾶσιν εὐδοχιμεῖν ἐιιποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους 
ἢ τοὺς χσεξρὶ φιλοσοφίαν ἀνϑρώπους. ἡγοῦνται οὖν, ἐὰν 
τούτους εἰς δόξαν χαταστήσωσιν μηδενὸς δοχεῖν ἀξίους 

εἶναι, ἀναμφισβητήτως ἤδη παρὰ πᾶσιν τὰ νιχητήρια Ϊ εἰς 

5 ῥήματος Τ: χρήματος Β 6 κράτιστοι 5ογἱ ΕΠ 8 φαῦλοΐ 
ΒΤ: ἴῃ πηᾶῦρ. πάνυ Δα.  [ πράγματι, ἐϊ μοὶ δὲ, ᾿ποῖτιϑα Δ Ό5ς͵558 
ἔν 14 ποτέρων ΒΤ: πότερον (οβεΐξ ἀε]εῖο ᾿η5εαπθηΐ πότερον 
ΤΩΠΘΙΏ.3 11 256 16 ῥήτωρ τις ἀο]ενὶ Αϑί 17 ποιητὴς --- ἀγω- 
γνίζονται ἀο]ενιί Αϑβί, ποιητής τις ἨΠΓΒΟΙΡ 18 οἱ ῥήτορες ἀεἸϊδαντξ 
514]1}ὈΌ0 δῖ} Ι9 ῥήτωρ ἀδ]ονι ΝΑΡΘΥ ΟΡ5. οτῖξ. 14 2οΥ Εὐτὲ ἢς 
σοι Β 21 Δία δεινὸν εἶναι λόγους συντιϑέναι Βαάπατη, καὲ απία 
δεινοὺς ἀε6]6ν 1 23 μανϑάνων Τ, μανϑάνω" περὲ ᾿πτετραηχὶ Κοῦίῃ 
24 ἤμελλον ΒΤ 2: τετ γε Β 4ΣΚ7 τὸ εἶναι ΒΤ, ἀε]εν!: τῷ εἶναι 
ἌΡΟΡΤΑΡηΠα. 381 εἰς δόξαν ἀφ]ενὶ Βαϊίου 
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δόξαν] οἴσεσϑαι σοφίας πέρι. εἶναι μὲν γὰρ τῇ ἀληϑείᾳ 
σφεῖς σοφώτατοι, ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀπολει- 
φϑῶσιν, ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύδημον κολούεσϑαι. σοφοὶ 
δὲ ἡγοῦνται εἶναι τεάνυ εἰχότως" μετρίως μὲν γὰρ φιλο- 
σοφίας ἔχειν, μετρίως δὲ πολιτικῶν, χάγυ ἐξ εἰκότος λό-- 
γου" μετέχειν γὰρ ἀμφοτέρων ὅσον ἔδει, ἐχτὸς δὲ ὄντες 
χινδύνων χαὶ ἀγώνων χαρτποῦσϑαι τὴν σοφίαν. 

ΚΡ. Τί οὖν; δοχοῦσί σοι τὶ, ὦ Σώχρατες, λέγειν; οὐ 
γάρ τοι ἀλλὰ ὃ γε λόγος ἔχει τινὰ εὐπρέπειαν τῶν ἂν- 
δρῶν. 

Σῶ. Καὶ γὰρ ἔχει ὄντως, ὦ Κρίτων, εὐπρέπειαν μᾶλ- 

λον ἢ ἀλήϑειαν. οὗ γὰρ ῥᾷδιον αὐτοὺς Πᾧ ὅτι χαὶ 
ἄνϑρωποι χαὶ τἄλλα πάντα, ὅσα μεταξὺ τινοῖν δυοῖν 

ἐστιν χαὶ ἀμφοτέροιν τυγχάνει μετέχοντα, ὅσα μὲν ἐχ χα- 
χοῦ χαὶ ἀγαϑοῦ, τοῦ μὲν βελτίω, τοῦ δὲ χείρω γίγνεται" 
ὅσα δὲ ἐ ἐκ δυοῖν ἀγαϑοῖν μὴ πρὸς ταὐτόν, ἀμφοῖν χείρω, 
πρὸς ὃ ἂν ἑχάτερον ἢ χρηστὸν ἐκείνων, ἐξ ὧν συνετέϑη" 
ὅσα δ᾽ ἐχ δυοῖν χαχοῖν συντεϑέντα μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ ὃν- 
τοῖν ἕν τῷ μέσῳ ἐστίν, ταῦτα μόνα βελτίω ἑκατέρου ἐκεί- 
γων ἑστίν, ὧν ἀμφοτέρων. μέρος μετέχει. εἰ μὲν οὖν ἢ 
φιλοσοφία ἀγαϑόν ἐστιν καὶ ῇ πολιτικὴ πρᾶξις, πρὸς 
ἄλλο δὲ ἑχατέρα, οὗτοι δ᾽ ἀμφοτέρων μετέχοντες τούτων 
ἐν μέσω εἰσίν, οὐδὲν λέγουσιν" ἀμφοτέρων γάρ εἶσι φαυ- 
λότεροι" εἰ δὲ ἀγαϑὸν καὶ καχόν, τῶν μὲν βελτίους, τῶν 
δὲ χείρους" εἰ δὲ χαχὰ ἀμφότερα, οὕτως ἄν τι λέγοιεν 
ἀληϑές, ἄλλως δ᾽ οὐδαμῶς. οὐχ ἂν οὖν οἶμαι αὐτοὺς 

ὁμολογῆσαι οὔτε χαχὼ αὐτὼ ἀμφοτέρω εἶναι οὔτε τὸ μὲν 
χαχόν, τὸ δὲ ἀγαϑόν᾽ ἀλλὰ τῷ ὄντι οὗτοι ἀμφοτέρων 
μετέχοντες ἀμφοτέρων ἥττους εἰσὶν πρὸς ἕχάτερον, πρὸς 

τ οἴσεσθαι Β: οἴεσϑαι Τ ] εἶναι --- σοφώτατοι ἀφῖονὶ εἰ ἐν δὲ 
τοῖς --- κολούεσϑαε ροβί παρὰ πολλοῖς (46, 27) ἰΓΔηϑροπαϊ ΒΑΔ 
ἘἈΠαοίη. Μα5.(1873)174 2 σφεῖς σοφώτατοι ΝΑΌΘΥ ΟΡ 5. ΥἸ.1ο: σφὰς 
σοφώτατοι Β, σφὰς σοφωτάτους Τ | ἀπολειφϑῶσιν Αϑί ἴῃ νεΥ50Π6 
(οηνῖν! 363: ἀποληφϑῶσιν ΒΤ 4 πάνυ, εἰκότως ἸπῖοΥΡΌΧΙΐ 
ΒίΔ ΠΡ αυπη 6 ἔδει ΒΤ : γε δεῖ ΒαυτηδΠη σοτητη. 48 ΠΟΠΠ11115 Επ- 
ΤΠγάσθτηὶ Ῥ]δΐ. Ἰοοῖὶθ 24 8 δοκοῦσι σοί τι Τ, δοκεῖ σοι τί Β τι ὃν- 
τως ΔΡορυ. Ε: οὕτως ΒΤ [| εὐπρέπειαν, εὐπρέπειαν δὲ ΒΑΙΤΉΔΠΠ 
σοΙητη. 46 ΠΟΠΠ1115 Επτῃγάσγηι Ρ]αΐ. ἸοςοΙβ 133 15 χείρω Τὶ: χεί- 
ρων Β τό ταὐτὸν ὄντοιν ἩἨοΙηάοτ 19 τῷ δπίβ μέσῳ ἀρΙ]Θ Πα πΠ 
νἱἀθίασ, 20 μετέχει ΗΙΓϑΟΙὶρ: μετέχουσιν ΒΤ 22 δὲ αηία ἕκα- 
τέρα ρῬοβίρβα δαά. Τ | ἑκατέρα ΤΙ: ἑκάτερα Β 
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« 

ὁ ἡ τὲ πολ ιτιχὴ καὶ ἡ φιλοσοφία ἀξίω λόγου ἐστόν, χαὶ 
ἜΘ ΈΡΕ ὄντες τῇ ἀληϑείᾳ ζητοῦσι πρῶτοι δοχεῖν εἶναι. 
συγγιγνώσχειν. μὲν οὖν αὐτοῖς χρὴ τῆς ἐπιϑυμίας χαὶ μὴ 
χαλετταίνειν, ἡγεῖσϑαι μέντοι τοιούτους εἶναι οἷοί εἰσιν" 
πάντα γὰρ ἄνδρα χρὴ ἀγαπᾶν, ὅστις χαὶ ὅτιοῦν λέγει 
ἐχόμενον φρονήσεως πρᾶγμα χαὶ ἀνδρείως ἐπεξιὼν δια- 
σπογξῖται. 

ΚΡ. Καὶ μήν, ὦ Σώχρατες, χαὶ αὐτὸς περὶ τῶν ὑέων, 
ὥσττερ ἀεὶ τιρός σε λέγω, ἐν ἀπορίᾳ εἰμί, τέ δεῖ αὑτοῖς 
χρήσασϑαι. ὃ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι χαὶ σμιχρός ἔστιν, 
Κριτόβουλος δ᾽ ἤδη ἡλικίαν ἔχει χαὶ δεῖταί τινος, ὅστις 
αὐτὸν ὀγύσει. ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ ξυγγένωμαι, οὕτω 
διατίϑεμαι, ὥστ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ μανίαν εἶναι τὸ ἕνεχα τῶν 
σεαίδων ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοιαύτην ἐσχηχέναι, 
χαὶ περὶ τοῦ γάμου, ὅπτως ἐχ γενναιοτάτης ἔσονται μη- 
τρός, καὶ περὶ τῶν χρημάτων, ὅπως ὡς πλουσιώτατοι, 
αὑτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι" οταν δὲ εἴς τινα ἄπο- 
βλέψω τῶν φασχόντων ἂν παιδεῦσαι ἀνθρώπους, ἐχπέ- 
σπληγμαι, καί μοι δοχεῖ εἷς ἕχαστος αὐτῶν σχοποῦντι 
σπιάνυ ἀλλόχοτος εἶναι, ὥς γε πρὸς σὲ τἀληϑῆ εἰρῆσϑαι" 
ὥστε οὐχ ἔχω ὅπως προτρέπω τὸ μειράχιον ἐπὶ φιλο- 
σοφίαν. 

ΣΩ. Ὦ φίλε Κρίτων, οὐχ οἶσϑα, ὅτι ἐν παντὶ ἐπιτη- 
δεύματι οἱ μὲν φαῦλοι :τολλοὶ χαὶ οὐδενὸς ἄξιοι, οἱ δὲ 
σπουδαῖοι ὀλίγοι χαὶ τταντὸς ἄξιοι; ἐπεὶ γυμναστικὴ οὐ 
χαλὸν δοχεῖ σοι εἶναι, χαὶ χρηματιστιχὴ χαὶ δητοριχὴ χαὶ 
στρατηγία; 

ΚΡ. Ἔμοιγε ττάντως δήπου. 
ΣΩ. Τί οὖν" ἐν ἑχάστῃ τούτων τοὺς πολλοὺς πρὸς 

ἕχαστον τὸ ἔργον οὐ χαταγελ ἄστους ὁρᾷς; 
ΚΡ. Μαὲ μὰ τὸν Δία, καὶ μάλα ἀληϑῆ λέγεις. 
Σῷ. Τί οὖν; τούτου ἕνεχα αὐτός τε φεύξει πάντα τὰ 

ἐπιτηδεύματα χαὶ τῷ ὑεῖ οὐχ ἐπιτρέψεις; 
ΚΡ. Οὔχουν δίκαιόν γε, ὦ Σώχρατες. 

23 οὐχ οἶσϑα --- 33 ἐπιτρέϊνψεις Αὐἰξεϊά, 11 153 ἱπάοτε 

13 ὥστ᾽ ἐμοὶ Β: ὥστέ μοι Τ' [ δοκεῖ ΒΤ: δοκεῖν ΔΡΟΞΥ. Ῥδγὶβὶ- 
ΠΌΤ 1811 27 στρατηγία ΤΙ στρατηγεία Β 30 τὸ ἔργον ΒΤ: 
τῶν ἔργων ΑτἰΞε4ε5, ρτορανὶε Ηεϊμάοσξ: 32 τί Αὐβεαββ; ἢ Β, 
Τ 34 οὔκουν Βῖ;: οὐκοῦν Τ' 
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Σῶ, Μὴ τοίνυν ὃ γε οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, ἀλλ᾽ 
ἐάσας χαίρειν τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε χρη- 
στοέ εἰσιν εἴτε πονηροί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας χα- 
λῶς τε χαὶ εὖ, ἐὰν “μέν σοι φαίνηται φαῦλον ( ὃν, πάντ᾽ ( 

Ξ ἄνδρα ἀπότρεπε, μὴ μόνον τοὺς ὑεῖς" ἐὰν δὲ φαίνηται (.336.) 
οἷον οἶμαι αὐτὸ ἐγὼ εἶναι, θαρρῶν. δίωχε καὶ ἄσκχει, τὸ 
λεγόμενον δὲ τοῦτο, αὐτός τε χαὶ τὰ παιδία. 

α 

2 φιλοσοφί 5. φαίνηται ἀο]ονι ΗΙγβΒΟΠΙρ 

Ῥώαίο νοΐ. Κ΄]. 4 
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ἘΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 
ἢ σοφισταί" [ἐνδεικτικός} 

ΤΑΤΟΥ ΔΙΆΑΛΟΤΟΥ ΠΡΌΣΘΙΑ 

ΕΤ͵ΤΑΙΡΟΣ, ΣΦΚΡΆΤΗΣ, ἹΠΠΟΚΡΑΤῊΗΣ, ΠΡΩΤΑΓΌΡΑΣ, 
(01. ποτὶ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΣ, ΚΡΙΤΊΑΣ; ΠΡΟΔΙΚΟΣ, ΙΠΠΊΑΣ. (ἕϊ. πϑὴ 
Β 3368) Τ 152) 

9. 1 Ὁ. Ν : μ“-- 
΄ 3 ΄ ΄ὔ ᾿ “- ν" ᾿ 

809 ππόϑεν, ὦ Σώχρατες, φαίνει; ἢ δῆλα δὲ ὅτι ἀπὸ χυ- 
γηγεσίου τοῦ περὶ τὴν “Ἱλκιβιάδου ὥραν; χαὶ μήν μοι χαὶ 
πρῴην ἰδόντι καλὸς μὲν ἐφαίνετο ἀνὴρ ἔτι, ἀνὴρ μέντοι, 
ὠ Σώχρατες, ὥς γ᾽ ἐν αὐτοῖς ἡμῖν εἰρῆσϑαι, χαὶ πώγω- 
γος ἤδη ὑποπιμπλάμενος. δ 

ΣΩ. Εἶτα τί τοῦτο: οὗ σὺ μέντοι Ὁμήρου ἐπαινέτης 

Β εἶ, ὃς ἔφη χαριεστάτην ἥβην εἶναι τοῦ ὑπηνήτου, ἣν νῦν 
᾿ἀλκχιβιάδης ἐ ἔχει; 

ΕΤ. Τί οὖν τὰ νῦν; ἦ παρ᾽ ἐχείνου φαίνει; καὶ πῶς 
πρὸς σὲ ὃ νεανίας διάχειται; 1ο 

ΣΩ . Εὖ, ἔμοιγε ἔδοξεν, οὐχ ἥκιστα δὲ χαὶ τῇ γῦν 
ἡμέρᾳ" χαὶ γὰρ πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ εἶπε, βοηϑῶν ἐμοί, χαὶ 
οὖν χαὶ ἄρτι ἀπὶ ἐχείνου ἔρχομαι. ἄτοττον μέντοι τί σοι 
ἐθέλω εἰπεῖν" πταρόντος γὰρ ἐχείνου οὔτε προσεῖχον τὸν 
γοῦν ἐπελανϑανόμην τε αὐτοῦ ϑαμά. 15 

ς ΕἸ. Καὶ τί ἂν γεγονὸς εἴη περὶ σὲ χἀχεῖνον τοσοῦτον 
πρᾶγμα; οὐ γὰρ δήπου τινὶ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ ἔν γε 
τῇδε τῇ πόλει. 

ΣΩ. Καὶ πολύ γε. 

τ πόϑεν --- 8 ἔχει Αἴπεη. ς, ὅτ [τ Οὐἱά ἔὰ ὃ ἀπᾶάε ἑδπάεπι ἀρραζεϑβ, ο 8ὅ0- 
ογαΐῖε ̓  δὴ αυϊάστη ποὸη ἀπθλατη εϑέ, ααἷπῃ δὉ ΑἸοϊριαᾷθβ, Οἴσετο δρυὰ Ῥχιβοϊπῖα- 
πὰμι ΥΙ 63 (1 247 Ηετῖ2) 7 Ηομηεσ. Οανϑ5. Χ 279 1]. ΧΧΤΙΥ 348 

3. ἀνὴρ ΒΤ: ὁ ἀνὴρ Αἴποηδεαιβ, ἁνὴρ ΒΕΚΚΟΥ 4 αὐτοῖς ἡμῖν 
ΒΤ: ἡμῖν αὐτοῖς ΑἸΒαπδθαβ, ργοθανὶς (θεῖ πον. Ιεοῖ. 62: 7 τοῦ 
ΒΤ; τὴν τοῦ ΕΧ Επθηα. ΔΡΟΡΥ. Μαγοϊδηιμη 189 | ὑπηνήτου ΒΤ, 
Αἰμοπδρθαβ: πρῶτον ὑπηνήτου 5εσυπάπχη 5οΠο ΠΟ. δᾶ ἢ. 1. εἴ Ῥίω 
ταθύατῃ Οἄ. Χ' 279 1]. ΧΧῚΝ 347 Ηἰτγβοῃῖρ, (ορεῖ. τη θη1.3 ΓΝ 268 
13 ἔρχομαι ΨΙΠΑΟΡ. 5ῈΡΡ]. 7: ἄρχομαι ΒΤ 15 αὐτοῦ Τ: αὑτοῦ Β 
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ΕΤ. Τί φής; ἀστῷ ἢ ξένῳ; 
ΣΩ. Ζένῳ. 
ΕΤ. Ποδαπῷ; 
ΣΩ, ᾿“βδηρίτῃ. 

5 Ε΄. Καὶ οὕτω χαλός τις ὃ ξένος ἔδοξέν σοι εἶναι, 
ὥστε τοῦ Κλεινίου ὑέος καλλίων σοι φανῆναι; 

Σῷ. Πῶς δ᾽ οὐ μέλλει, ὦ μαχάριξε, τὸ σοφώτερον 
χαάλλιον φαίνεσθαι; 

ΕΤ. “1λλ ἡ σοφῷ τινι ἡμῖν, ὦ Σώχρατες, ἐντυχὼν 

ΤΟ πάρει; 

ΣΩ, Σοφωτάτῳ μὲν οὖν δήπου τῶν γὲ νῦν, εἴ σοι Ὁ 
δοχεῖ σοφώτατος εἶναι Πρωταγόρας. 

Ε΄. ὦ τί λέγεις; Πρωταγόρας ἐπιδεδήμηκεν; 
ΣΏΩ. Τρίτην γξε ἤδη ἡμέραν. 

15 ΕΤ. Καὶ ἄρτι ἄρα ἐχείνῳ συγγεγονὼς ἥχεις; 

ΠΣΩ, Πάνυ γε πολλὰ χαὶ εἰπὼν καὶ ἀκούσας. 810 
ΕἼ. Τί οὖν οὐ διηγήσω ἡμῖν τὴν ξυνουσίαν, εἰ μή σέ 

τι χωλύει, χαϑιζόμενος ἐνταυϑί, ἐξαναστήσας τὸν παῖδα 
τουτογί; 

20 .οος ᾿Ξ, Πάνυ μὲν οὖν" χαὶ χάριν 78 εἴσομαι, ἐὰν ἀχούητξ. 
ΕΤ. Καὶ μὴν χαὶ ἡμεῖς σοί, ἐὰν λέγῃς. 
Σῷ. “Ζιπλῆ ἂν εἴη ἡ χάρις. ἀλλ᾽ οὖν ἀχούετε. 
Τῆς τταρελϑούσης νυχτὸς ταυτησί, ἔτι βαϑέος ὄρϑρου, 

“Ἰηυτοχράτης ὃ “Ἱπολλοδώρου ὑός, Φάσωνος δὲ ἀδελφός, 
25 τὴν ϑύραν τῇ βαχτηρίᾳ πᾶνυ σφόδρα ἐ ἔχρουε, χαὶ ἐπειδὴ (3360) 

αὐτῷ ἀνέῳξέ τις, εὐϑὺς εἴσω ἤειν ἐπειγόμενος, χαὶ τῇ 
φωνῇ μέγα λέγων, Ὦ Σώκρατες, ἐ ἔφη, ἐγρήγορας ἢ καϑεύ- 
δεις; χαὶ ἐγὼ τὴν φωγὴν γνοὺς αὑτοῦ, “πποχράτης, ἔφην, 
οὗτος" μὴ τί νεώτερον ἀγγέλλεις; Οὐδέν 7; 7 ὃ, ὅς, εἰ 

30 μὴ ἀγαϑά γε. Εὐ ἂν λέγοις, ἡν δ᾽ ἐγώ" ἔστι δὲ αὐ δὲ 
τοῦ ἕνεχα τηνιχάδε ἀφίχου; Πρωταγόρας, ἔφη, ἤχει, στὰς 
παρ᾽ ἐμοί. Πρῴην, ἔφην ἐγώ" σὺ δὲ ἄρτι πέπυσαι; Νὴ 
τοὺς ϑεούς, ἔφη, ἑσπέρας γε. χαὶ ἅμα ἐπιψηλαφήσας ς 
τοῦ σχίμπτοδος ἐχαϑέζετο παρὰ τοὺς πόδας μου, καὶ εἶ- 

35 πὲν᾿ Ἑσπέρας δῆτα, μάλα γε ὀψὲ ἀφικόμενος ἐξ Οἰνόης. 

33 Χαὶ --α 34 μοῦ εἰγπι. τηλρητπι 5. ν. ἀσκάντης 

3 ποδαπῷ ε« Τ 7 σοφώτερον ἘἸοϊηιι5: σοφώτατον ΒΤ 
10 πάρει ΤΌ: παρεῖ Β 132. 2.9 διπλῆ Ὄ: διπλῇ Ἴ.7 αὐ ΒΠ’: 
γ᾽ ἂν ϑδαρρε 24 υἱὸς Τ' υἱέος Β 434 παρὰ τοὺς πόδας μου ΒΤ: 
σταρ᾽ ἐμὲ Εἴγτη. ΤΩΔΡΏΛΙΠ ᾿ 

4: 
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ὃ γάρ τοι παῖς μὲ ὃ Σάτυρος ἀπέδρα" καὶ δῆτα μέλλων 
σοι φράζειν, ὅτι διωξοίμην αὐτόν, ὑπό τινος ἄλλου ἐ ἐστξ-- 
λαϑόμην" ἐπειδὶ δὲ ἦλϑον καὶ δεδεισενηχότες ἦμεν καὶ 
ἐμέλλομεν ἀναπαύεσθαι, τότε μοι ἁδελφὸς λέγει, ὅτι 
ἤχει Πρωταγόρας. χαὶ ἔτι μὲν ἐνεχείρησα εὐϑὺς παρὰ 5 

Ὁ σὲ ἰέναι, ἔπειτά μοι λίαν ττύρρω ἔδοξε τῶν νυχτῶν εἶναι" 
ἐπειδὴ δὲ τάχιστά μι8 ἐχ τοῦ χόπου ὃ ὕπνος ἀνῆχεν, εῦ-- (Ε τ53.) 
ϑὺς ἀναστὰς οὕτω δεῦρο ἐπορευόμην. χαὶ ἐγὼ γιγνώ- 
σχων αὐτοῦ τὴν ἀνδρείαν χαὶ τὴν πτόησιν, Τί οὖν σοι; 
ἣν δ᾽ ἐγώ, τοῦτο; μῶν τί σε ἀδιχεῖ Πρωταγόρας; χαὶ ὃς τὸ 
γελάσας, Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅτι γε μόνος 
ἐστὶ σοφός, ἐμὲ δὲ οὐ ποιεῖ. ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ Δία, ἔφην 
ἐγώ, ἂν αὐτῷ διδῷς ἀ ἀργύριον χαὶ πείϑῃς ἐ ἐκεῖνον, ποιήσει 
χαὶ σὲ σοφόν. Εἰ γάρ, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοί, ἐν τούτῳ 

Ἐ, εἴη" ὡς οὔτ᾽ ἂν τῶν ἐμῶν ἐπιλίποιμι οὐδὲν οὔτε τῶν 1τ5 

φίλων" ἀλλ αὐτὰ ταῦτα χαὶ νῦν ἔχω παρὰ σέ, ἵνα ὑπὲρ 
ἐμοῦ διαλεχϑῇς αὐτῷ. ἐγὼ γὰρ ἅμα μὲν χαὶ γεώτερός 
εἶμι, ἅμα δὲ οὐδὲ ἑώραχα Πρωταγόραν σπώποτε οὐδ᾽ ἀχή- 
χοα οὐδέν" ἔτι γὰρ παῖς ἢ, ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδήμησεν. 
ἀλλὰ γάρ, ὦ Σώχρατες, πάντες τὸν ἄνδρα ἐ ἑπαινοῦσιν χαΐ 20 
φασιν “σοφώτατον εἶναι λέγειν. ἀλλὰ τί οὐ βαδίζομεν 

811 παρ᾽ αὐτόν, ἵνα ἔνδον χαταλάβωμεν; χαταλύει δ᾽, ὡς ἐγὼ 

ἤχουσα, παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἱπιτονίχου" ἀλλ ἴωμεν. χαὶ 
ἐγὼ εἶσχτον: Μήπω γ᾽, ὠγαϑέ, [ἐχεῖσε ἴωμεν,] πρῷ γάρ 
ἐστιν, ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν, χαὶ πτερι-- 25 
ἰόντες αὐτοῦ διατρέψωμεν, ἕως ἂν φῶς γένηται" εἶτα 
ἴωμεν. χαὶ γὰρ τὰ σπιολλὰ Πρωταγόρας ἔνδον διατρίβει, 
ὥστε, ϑάρρει, καταληψόμεϑα αὐτόν, ὡς τὸ εἶχός, ἔνδον. 

(..337.) «Μετὰ ταῦτα ἀναστάντες εἰς τὴν αὐλὴν περιῇμεν" χαὶ 
Β ἐγὼ ἀποπειρώμενος τοῦ πττοχράτους τῆς δώμης διεσχό-- 30 

πουν αὐτὸν χαὶ ἠρώτων, Εἰπέ μοι, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἱππό- 
χρατες, παρὰ Πρωταγόραν νῦν ἐπιχειρεῖς ἰέναι, ἀργύριον 
τελῶν ἐχείνῳ μισϑὸν ὑπὲρ σεαυτοῦ, ὡς παρὰ τίνα ἄφε- 

τ ὃ -- ἀπέδρα ῬτιΞξοίδπ. ἴη5ε. ΧΥ͂ΤΙΠΙ τ67 (11 283 ΗετίΖ) 

4 ἀδελφὸς ΒΕΚΚεΥ: ἀδελφὸς ΒΤ, ὁ ἀδελφὸς ΔΡορυαρδα. 13 δί- 
δῳς Β, διδως (ϑπ6 δοσεηίῃ) Τ' 15 εἴη Β: ἴοι Τ' 1 ὍΣ: 
ὙΊπ40Ὀ. ΞΌΡΡΙ. 7 εἴ αἱ νϊἀείυγ Β 24 γ ὦ ἀγαϑὲ (ζοθεῖ ἀδ ἀτία 
ἸηΓΕΓΡΥαῖ. 141 (γ' ω ᾿γαϑέ Ἡδ Δ ηη): ἀγαϑὲ ΒΤ, ὠγαϑὲ ΔΡΟΡΥ. γδ- 
᾿Πσδπαπ 1029 | ἐκεῖσε ἴωμιεν ἀείονι (οροὶ 27 ἴωμεν Τ ἴομεν Β 
30 ῥώμης ΒΤ: γνώμης Ηοεπερθοκ Ηϊβϑίηκ δηϊμηδᾶν. 23 
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ξόμενος χαὶ τίς γενησόμενος; ὥσπερ ἂν εἰ ἐπενόεις παρὰ 
τὸν σαυτοῦ ὁμώνυμον ἐλϑὼν Ἱπποχράτη τὸν Κῷον, τὸν 
τῶν “Ἰσχληπιαδῶν, ἀργύριον τελεῖν ὑπτὲρ σαυτοῦ μισϑὸν 
ἐχείνῳ, εἰ τίς σε ἤρετο, Εἰπέ μοι, μέλλεις τελεῖν, ὠ Ἱ5--- 

πόχρατες, Ἱπποχράτει μισϑὸν ὡς τίνι ὄντι; τί ἂν ἀπε- 
χρίνω; Εἶπον ἄν, ἔφη, ὅτι ὡς ἰατρῷ. Ὡς τίς γενησό- 
μένος; Ὡς ἰατρός, ἔφη. Εἰ δὲ παρὰ Πολύχλειτον τὸν 
“Τργεῖον ἢ Φειδίαν τὸν 4ϑηναῖον ἐπενόεις ἀφιχόμιενος 

μισϑὸν ὑπὲρ σαυτοῦ τελεῖν ἐχείνοις, εἴ τίς σὲ ἤρετο" 
τελεῖν τοῦτο τὸ ἀργύριον ὡς τίνει ὄντι ἐν νῷ ἔχεις Πολυ- 
χλείτῳ τε χαὶ Φειδίᾳ; τί ἂν ἀπεχρίνω; Εἶπον ἂν ὡς 
ἀγαλμιατοπτοιοῖς. Ὃς τίς δὲ γενησόμενος αὐτός: 4ῆλον 

ὅτι ἀγαλματοποιός. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ" παρὰ δὲ 7 Πρω- 
ταγόραν νῦν ἀφιχόμενοι ἐγώ τε χαὶ σὺ ἀργύριον ἐχείνῳ 
μισϑὸν ἑτοῖμοι ἐσόμεϑα τελεῖν ὑπὲρ σοῦ, ἂν μὲν ἑξιινῆ- 
ται τὰ ἡμέτερα χρήματα χαὶ τούτοις πείϑωμεν αὐτόν, εἰ 
δὲ μή, χαὶ τὰ τῶν φίλων προσαναλίσχοντες. εἶ οὖν τις 
ἡμᾶς περὶ ταῦτα οὕτω σφόδρα σπουδάζοντας ἔροιτο" 
εἰχτέ μοι. ὦ Σωώχρατές τε χαὶ Ἱππόχρατες, ὡς τίνι ὄντι 

τῷ Πρωταγόρᾳ ἐν νῷ ἔχετε χρήματα τελεῖν; τί ἂν αὐτῷ 
ἀπτοχριναίμεϑα; τί ὄνομα ἄλλο γε λεγόμενον τιερὶ Πρω- 
ταγόρου ἀχούομεν, ὥσττερ ττερὶ Φειδίου ἀγαλματοποιὸν 
καὶ συερὶ Ὁμύρου ποιητήν, τί τοιοῦτον στερὶ Πρωταγόρου 
ἀχούομεν; Σοφιστὴν δή τοι ὀνομάζουσί 2.80 ὦ Σώχρατες, 

τὸν ἄνδρα εἶναι, ἔφη. Ὡς σοφιστῇ ἄρα ἐρχόμεϑα τελοῦν-- 
τες τὰ χρήματα; Μάλιστα. Εἰ οὖν χαὶ τοῦτό τίς σὲ 
πτροσέροιτο᾽ αὐτὸς δὲ δὴ ὡς τίς γενησόμενος ἔρχει παρὰ 
τὸν Πρωταγόραν; χαὶ ὃς εἶχτεν ἐρυϑριάσας. - ἤδη γὰρ 
ὑπέφαινέν τι ἡμέρας, ὥστε καταφανῆ αὐτὸν ,γενέσϑαι --- 
Εἰ μέν τι τοῖς ἔμπροσϑεν ἔοικεν, δῆλον ὅτι σοφιστὴς 
γενησόμενος. ΡῈ ἣν ὦ ἐγώ, πρὸς ϑεῶν, οὐχ ἂν αἰσχύ- 
γοίο εἰς τοὺς “βλληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων: Νὴ τὸν 
Δία, ω Σώχρατες, εἴχεξο γε ἃ διανοοῦμαι χρὴ λέγειν. 
Ἴ1λ} ἄρα, ω Ἱππόχρατες, μὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαμβάνεις 
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σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου μάϑησιν ἔσεσϑαι, ἀλλ᾽ οἵαπτερ (.557Ὁ) 

2 Ἱπποκράτη ἀε]ενὶς ΝΑΡΘΥ σοτηπη. 179 21 ἀποκριναίμεϑα 
ΔΡΟΡΥΑΡΠ: ἀπεκριναίμεϑα ΒΤ 22 δῃΐα ὥσπερ βίβθαπ ἴῃ ΤΕΥΤΟ- 
σΔΠΑΙ ροϑαϊί Ἡεἰηδουξ, δηΐα τί ΒεΚΙΚοΥ 24 ἀκούομεν ΕΧ ΘἸηΘηά. 
ΔΡΟΡΥ. ((ΟἰΒ᾽ἸΠἸδητπι 155: ἠκούομεν ΒΤ 32 σαυτὸν ἈΡΟΡΊΑΡΒΑ: αὖ- 
τὸν ΒῈ 34 ὑπολαμβάνεις Β: ὑπολαμβάνῃς Τ 35 οἵα περ ἢ παρὰ 
Τὶ οἵα περὶ Β (οἵα παρὰ Ἠεττήδηη, οἵα περ Βαϊ Ὁ) 
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Β ἢ παρὰ τοῦ γραμματιστοῦ ἕγένετο χαὶ χιϑαριστοῦ χαὶ 
παιδοτρίβου; τούτων γὰρ σὺ ἑκάστην οὐχ ἐπὶ τέχνῃ ἔμα- 
ϑες, ὡς δημιουργὸς ἐσόμενος, ἀλλ ἐπὶ παιδείᾳ, ὡς τὸν 
ἰδιώτην χαὶ τὸν ἐλεύϑερον πρέπει. Πάνυ μὲν οὖν μοι 
δοχεῖ, ἔφη, τοιαύτη μᾶλλον εἶναι Υ παρὰ Πρωταγόρου 5 
μάϑησις. 

Οἶσϑα οὖν ὃ μέλλεις γῦν πράττειν, ἢ σε λανϑάνει; 
ἣν δ᾽ ἐγώ. Τοῦ πέρι; Ὅτι μέλλεις τὴν ψυχὴν τὴν σαυτοῦ 

ς παρασχεῖν ϑεραπτεῦσαι ἀνδρί, ὡς φῇς, σοφιστῇ" ὃ τι δέ 
σοτε ὃ “σοφιστής ἐστιν, ᾿ϑαυμάζοιμ ἂν εἰ οἶσϑα. χαίτοι τὸ 
εἶ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς, οὐδὲ ὦ ὅτῳ παραδίδως τὴν ψυχὴν οἶσϑα, 
οὔτ᾽ εἰ ἀγαϑῷ οὔτ᾽ εἰ χαχῷ πράγματι. Οἰμαί ἤ: ἔφη, 
εἰδέναι. “ἔγε δή, τί ἡγεῖ εἶναι τὸν σοφιστήν; Ἐγὼ μέν, 
ἢ δ᾽ ὕς, ὥσπερ τοὔνομα λέγει, τοῦτον εἶναι τὸν τῶν σο- 
φῶν ἐπιστήμονα. Οὐχοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τοῦτο μὲν ἔξεστι 15 
λέγειν χαὶ στερὶ ζωγράφων. χαὶ περὶ τεχτόνων, ὅτι οὗτοί 

Ὁ εἰσιν οἱ τῶν σοφῶν ἐπιστήμονες" ἀλλ εἴ τις ἔροιτο ἡμᾶς, 

τῶν τί σοφῶν εἰσιν οἱ ζωγράφοι. ἐπιστήμονες, εἴποιμεν 
ἂν που αὐτῷ, ὅτι τῶν πρὸς τὴν ἀπεργασίαν τὴν. τῶν 
εἰκόνων, χαὶ τάλλα οὕτως. εἰ δέ τις ἐκεῖνο ἔροιτο, ὃ δὲ 20 
σοφιστὴς τῶν τί σοφῶν ἐστιν; τί ἂν ἀποχρινοίμεϑα 
αὐτῷ; ποίας ἐργασίας ἐπιστάτης; Τί ἂν, εἰ" εἴποιμεν 
αὐτὸν εἶναι, ω Σώκρατες, ἐπιστάτην τοῦ ποιῆσαι δει- 
γὸν λέγειν; Ἴσως ἂν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀληϑῆ λέγοιμεν, οὐ μένγ-- 
τοι ἱχανῶς γε ἐρωτήσεως γὰρ ἔτει ἡ ἀττόχρισις ἡμῖν δεῖ- 25 
ται. περὶ ὅτου ὃ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖ λέγειν" ὥσπερ 

Ἑ ὃ ὁ χιϑαριστὴς δεινὸν δήπου ποιεῖ λέγειν περὶ οὗπερ χαὶ 
ἐπιστήμονα, περὶ χιϑαρίσεως" ἡ γάρ; Ναί. Εἶεν" ὃ δὲ 

δὴ σοφιστὴς περὶ τίνος δεινὸν ποιεῖ λέγειν; (ἢ " δῆλον ὅτι 
περὶ οὗπερ χαὶ ἐπίσταται; Εἰχός γε. Τί δή ἐστιν τοῦτο, 30 

3 ὡς δημιουργὸς ἐσόμενος ἀεἸον] ΝΑΡΕΥ ΠοΟμΊπη. 179 14 σο- 
φῶν ΤΌ: σοφιστῶν Β 21: σοφῶν ἐπιστήμων Ἡθυβαα 5Ρ6ς. οὔ, 68 
Ι ἀποκρινοίμεϑα ΒΥ: ἀποκριναΐίμεϑα ΒΕΚΚοι 22 ποίας ἐργασίας 
ἐπιστάτης Ῥοϑβί σοφῶν ἐστεν ἰγαηϑροϑαῖϊ ΘΟΒΙΠ12 Ζεὶ βοῆγ. ἔ, ἃ. 
(γυτηπηδβίαϊν. ΧΧΧ 4451εἰ εἴποιμεν 50ΥἼρΡ51: εἴποιμεν ΒΤ, εἴποιμεν; 
Εἴποιμεν Ἡδυκάς (ἐργ. ἐπιστάτην ἂν εἴποιμεν αὐτὸν εἶν αι; Ἡείη- 
ἀοτ) 23 εἶναι. “ὦ Σώκρατες ἐπιστάτην» ΑἸάϊπα (οἴ. Μααν 
ΔανοΥβ. 1 409) | ἐπιστάτην ΒΤ: ἢ ἐπιστάτην ΨΊΠΑΟΡ. 510]. 7; Ρτο- 
Ῥανὶὶ ΘΟ 1112 [ τοῦ ποιῆσαι ἴ: τοῦ τὸ στοιῆσαι ΒΤ 24 μέντοι 
μέντοι γε Β 25 ἡ ἀπόκρισις Τ: ἢ ἀποκρίσεως Β 27 δήπου τ: 
δ᾽ εἴ που Β | καὶ ἐπιστήμονα --- 30 περὶ οὗπερ οτὴῇ. Β 29 ἢ δῆλον 
Ηφιηαοτῇ; δῆλον Τ᾽ ΝΊΠ6ΟὈ. 5ΈΡΡΙ. 7 
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περὶ οὗ αὐτός τε ἐπιστήμων ἐστὶν ὅ “σοφιστὴς χαὶ τὸν 
μαϑητὴν ποιεῖ; Μὰ “4 » ἔφη; οὐχέτι ἔχω σοι λέγειν. 

Καὶ ἐγὼ εἶστον μετὰ τοῦτο" Τί οὖν; οἶσϑα εἰς οἷόν 
τινὰ κίνδυνον ἔρχει ὑποϑήσων τὴν ψυχήν; Τ᾽ εἶ μὲν τὸ 
σῶμα ἐπιτρέπειν σε ἔδει τῳ, διακινδυνεύοντα ἢ χρηστὸν 
αὐτὸ γενέσϑαι ἢ πονηρόν, πολλὰ ἂν περιεσχέψω, εἴτ᾽ 
ἐπιτρεπτέον εἴτε οὔ, χαὶ εἰς συμβουλὴν τούς τὲ φίλους 
ἂν παρεχάλεις χαὶ τοὺς οἰχείους, σχοπούμενος ἡμέρας 
συχνάς" ὁ δὲ περὶ πλείονος τοῦ σώματος ἡγεῖ, τὴν ψυ- 
χήν, καὶ ἐν ᾧ πάντ᾽ ἐστὶν τὰ σὰ ἢ εὖ ἢ καχῶς πράττειν, 
χρηστοῦ ἢ πονηροῦ αὐτοῦ γενομένου, περὶ δὲ τούτου οὔτε 
τῷ πατρὶ οὔτε τῷ ἀδελφῷ ἐπεχοινώσω οὔτε ἡμῶν τῶν 
ἑταίρων οὐδενί, εἴτ᾽ ἐπιτρεπτέον εἴτε χαὶ οὐ τῷ ἀφιχο- 
μένῳ τούτῳ ξένῳ τὴν σὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ ἑσπέρας ἀχούσας, 
ὡς φής, ὄρϑριος ἥχων περὶ μὲν τούτου οὐδένα λόγον 
οὐδὲ συμβουλὴν ποιεῖ, εἴτε χούῇ ἐπιτρέπειν σαυτὸν αὐτῷ 
εἴτε μή, ἑτοῖμος δ᾽ εἶ ἀναλίσχειν τά τε σαυτοῦ χαὶ τὰ 
τῶν φίλων χρήματα, ὡς ἤδη διεγνωχώς, ὃ ὅτι σπιάντως συνε-: 
στέον Πρωταγόρᾳ, ὃν οὔτε γιγνώσχεις, ὡς φής, οὔτε 
διεέλεξαι οὐδετώποτε, σοφιστὴν δ᾽ ὀνομάζεις, τὸν δὲ 
σοφιστήν, ὃ τί ποτ᾽ ἔστιν, φαίνει ἀγνοῶν, ᾧ μέλλεις 
σαυτὸν ἐπιτρέπειν; χαὶ ὃς ἀχούσας, Ἔοιχεν, ἔφη, ω Σώ- 
χρατὲς, ἐξ ὧν σὺ λέγεις. “ρ᾽ οὖν, ὠ Ἱππόκρατες, ὃ 
σοφιστὴς τυγχάνξι ὧν ἔμπορός τις ἢ κάπηλος τῶν ἀγω- 
γίμων, ἀφ᾽ ὧν ψυχὴ τρέφεται; Φαίνεται γὰρ ἔμοιγε τοι- 
οὗτός τις" τρέφεται δέ, ὠ Σώχρατες, ψυχὴ τένι: Μαϑύ- 

μασιν δήπου, ἣν δ᾽ ἐγώ. χαὶ ὅπως γε μή, ὠὡ ἑταῖρε, ὃ 
σοφιστὴς ἐπαινῶν ἃ πωλεῖ ἐξαπτατήσει ἡμιᾶς, ὥσπερ οἵ 
περὶ τὴν τοῦ σώματος τροφήν, ὃ ἔμπορός τε χαὶ κάπη- 
λος. καὶ γὰρ οὗτοί που ὧν ἄγουσιν ἀγωγίμων οὔτε αὐτοὶ 
ἔσασιν ὃ τι χρηστὸν ἢ πονηρὸν περὶ τὸ σῶμα, ἐπαινοῦσιν 
δὲ πάντα πωλοῦντες, οὔτε οἵ ὠνούμενοι τταρ᾽ αὑτῶν, ξὰν 

5. τῷ Ἱ, τὸ Β οὐὑπὴ νἹΠ1 ποΐδ ἴῃ τηδΥρ. 8 παρεκάλεις Τ: πα- 
ρακαλεῖς. Β οὑπὶ νἹ]1 ποία [ἢ τηδῦρ. 13 οὐ τῷ οΟὈδοιυζαία ἴῃ Β, τῷ 
ἄρτι ἀφικομένῳ ΝΑΡΘΥ Ποτητη. 179 1 ὄρϑριος εχ δηθηα. ΔΡΟΡΥ. 
(οἸβ]ἰδηππη; ὄρϑριον ΒΤ 16 αὐτῷ Τ: αὑτῷ Β 20 διείλεξαι 
Τ: διηλεξαι 25 φαίνεται --- τις οἰίΐάτη ϑοογδῖ {ἸΡαΪῈ ΘΟΒ]διού- 
ἩΠΘΟΠΟΥ τ 26 μαϑήμασι Τ: μάϑησιν Β 27 ἢν δ᾽ ἐγώ ροβί Τρέφε- 
ται δέ εἰ ὦ Σώκρατες ροβί δήπου ἰγδηβροϑαῖ ΚΥΌΒΟΠΘῚ 28 ἐξα- 
στκατήσει ΒΕΚΚΟΙ;: ἐξαπατήση ΒΤ 29 ὁ ἔμπορός τε καὶ κάπηλος 
ἀεἰενις ΝΑΡΘΥ σοτηπ,. 1.79 320 που Ἰ: ποι Β 21 πεοὶ Τ᾽: 
στρὸς Ἠ]ΥΒΟΠΙρ οἷ, ΝΑΡΘΥ σοτήπ. ΠῚ 80 
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μύ, τις τύχῃ γυμναστιχὸς ἢ ἰατρὸς ὦν. οὕτω δὲ καὶ οἱ 
τὰ μαϑήματα περιάγοντες χατὰ τὰς σπόλ εις χαὶ πωλοῦν-- 
τες χαὶ χαπηλεύοντες τῷ ἀεὶ ἐπιϑυμοῦντε, ἐπαινοῦσιν μὲν 
πάντα ὰ πωλοῦσιν, τάχα δ᾽ ἂν τινες, ὦ ἄριστε, χαὶ τού- 
τῶν ἄγνοοζεν ὧν πωλοῦσιν ὃ ὃ τι χρηστὸν ἢ πονηρὸν πρὸς 
τὴν ψυχήν" ὡς δ᾽ αὕτως χαὶ οἱ ὠνούμενοι παρ᾽ αὐτῶν, 
ἐὰν μή τις τύχῃ περὶ τὴν ψυχὴν αὖ ἰατριχὸς ὦν. εἰ μὲν 
οὖν σὺ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων τί χρηστὸν χαὶ στο- 
γηρόν, ἀσφαλές σοι ὠνεῖσϑαι μαϑήματα χαὶ παρὰ Πρω- 
ταγόρου χαὶ παρ᾽ ἄλλου ὁτουοῦν" εἰ δὲ μή, ὅρα, ὦ μα- 
κάριε, μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις κυβεύῃς τε καὶ κινδυνεύῃς. 
χαὶ γὰρ ὁ χαὶ πολὺ μείζων χίνδυνος ἐν τῇ τῶν μαϑημά- 
των ὠνῇ Τ ἐν τῇ τῶν σιτίων. σιτέα μὲν γὰρ καὶ ποτὰ 
πριάμενον ἱπαρὰ τοῦ χαπήλου χαὶ ἐμπόρου] ἔξεστιν ἐν 
ἄλλοις ἀγγείοις ἀποφέρειν, καὶ πρὶν δέξασϑαι αὐτὰ εἰς 
τὸ σῶμα πιόντα ἢ φαγόντα, καταϑέμεγον οἴχαδε ἔξεστιν 
συμβουλεύσασϑαι, παραχαλέσαντα τὸν ἐπαΐοντα, ὅ τι τὲ 
ἐδεστέον ἢ ποτέον χαὶ ὅ τι μή, καὶ ὅπόσον χαὶ ὅπότε" 
ὥστε ἐν τῇ ὠνῇ οὐ μέγας ὃ χίνδυνος. μαϑήματα δὲ οὐχ 
ἔστιν ἐν ἄλλῳ ἀγγείῳ ἀττενεγχεῖν, ἀλλ᾽ ἀνάγχη, χκαταϑέντα 
τὴν τιμήν, τὸ μάϑημα ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ λαβόντα [καὶ 
μαϑόντα] ἀπιέναι ἢ βεβλαμμένον ἢ ὠφελημένον. ταῦτα 
οὖν σχοπώμεϑα χαὶ μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν" ἡμεῖς 
γὰρ ἔτι νέοι ὥστε τοσοῦτον πρᾶγμα διελέσϑαι. νῦν μέν- 
τοι, ὥσπτερ ὡρμήσαμεν, ἴωμεν χαὶ ἀχούσωμεν τοῦ ἀνδρός, 
ἔπειτα ἀχούσαντες χαὶ ἄλλοις ἀναχοινωσώμεϑα" χαὶ γὰρ 
οὐ μόνος Πρωταγόρας αὐτόϑι ἐστίν, ἀλλὰ καὶ Ἱππίας ὃ 
Ἠλεῖος" οἶμαι δὲ καὶ Πρόδιχον τὸν Κεῖον" χαὶ ἄλλοι πολ- 
λοὶ χαὶ σοφοί. 

4όξαν ἡμῖν ταῦτα ἑπορευόμεϑα' ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ 
σπρροϑύρῳ ἐγενόμεϑα, ἐπιστάντες περί τινος λόγου διελε- 
γόμεϑα, ὃς ὑμῖν κατὰ τὴν δδὸν ἐνέπεσεν" ἵν᾽ οὖν μὲ ἀτε- 
λὴς γένοιτο, ἀλλὰ διαπερανάμενοι. οὕτως ἐσίοιμεν, ἔπει- 
στάντες ἕν τῷ προϑύρῳ. διελ ἑγόμεϑα, ἕως συνωμολογή- 
σαμὲν ἀλλήλοις. δοχεῖ οὖν μοι, ὃ ϑυρωρός, εὐνοῦχός τις, 

14 παρὰ τοῦ (παρά του ΤῚ καπήλου καὶ ἐμπόρου ἀεϊενὶξ 
Ηϊγβομῖρ. (εἴ; Ηδτομογ Ηδιτη. ΝΠ 468), π » παρά του 5οΥἸρ5ῖῖ εἴ καπή- 
λου καὶ ἐμπόρου ἀφ]ενὶξ ΗδΙτηδηη, καὶ ἐμστόρου ΞΔῸΡΡΕ 21 καὶ 
μαϑόντα ἀεϊενὶϊ ΘΕ α5Οἢ 16 26 ἄλλοις ΒΤ: τοῖς ἄλλοις Αϑὲ 28 κιον 
Β, κῖον τ 433 ἐπιστάντες 5011Ρ51: ἐστάντες Β, στάντες Τ' 
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χατήχουεν ἡμῶν, κινδυνεύει δὲ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν σοφι- Ὁ 
στῶν ἄχϑεσϑαι τοῖς φοιτῶσιν εἰς τὴν οἰχίαν: ἐπειδὴ 
γοῦν ἐχρούσαμεν τὴν ϑύραν, ἀνοίξας χαὶ ἰδὼν “ἡμᾶς, Ἔα, 
ἔφη, σοφισταί τινες" οὐ σχολὴ αὐτῷ" χαὶ ἅμα ἀμφοῖν 
τοῖν χεροῖν τὴν ϑύραν πάνυ προϑύμως ὡς οἷός τ᾽ ἣν 
ἐπήραξεν. καὶ ἡμεῖς πάλιν ἐχρούομεν, καὶ ὃς ἐγχεχλῃμέ- 
νης τῆς ϑύρας ἀποχρινόμενος εἶπεν, Ὦ ἄνϑρωποι, ἔφη, 

οὐκ ἀχηχόατε, ὅτι οὗ σχολὴ αὐτῷ; “41λλ᾽ ὠγαϑέ, ἔφην 
ἐγώ, οὔτε παρὰ Καλλίαν ἥχομεν οὔτε σοφισταί ἐσμεν" 
ἀλλὰ ϑάρρει" Πρωταγόραν γάρ τοι δεόμενοι ἰδεῖν ἤλϑο- 
μδν" εἰσάγγειλον οὖν. μόγις οὖν ποτε ἡμῖν ἄνϑρωτστος 
ἀνέῳξεν τὴν ϑύραν᾽" 

᾿Ῥπειδὴ δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν Πρωταγόραν ἐν 
τῷ προστῴῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ᾽ αὐτῷ συμττεριεττά- 
τουν ἐκ μὲν τοῦ ἐπὶ ϑάτερα Καλλίας ὃ Ἱππονίκου καὶ ὃ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ ὃ ὁμομήτριος, Πάραλος ὃ Περιχλέους, καὶ 
“Χαρμίδης ὃ Γλαύκωνος, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα ὃ ἕτερος 
τῶν Περιχλέους Ξάνϑιπττος χαὶ Φιλιππίδης ὃ Φιλομήλου 
χαὶ “Αντίμοιρος ὃ Μενδαῖος, ὅσπερ εὐδοχιμεῖ μάλιστα 
τῶν Πρωταγόρου μαϑητῶν χαὶ ἐπὶ τἔχνῃ μανϑάνει, ὡς 
σοφιστὴς ἐσόμενος. τούτων δὲ οἱ ὄπισϑεν ἡκολούϑουν 
ἑπαχούοντες τῶν λεγομένων, τὸ μὲν σολὺ ξένοι ὃ ἐφαίνοντο, 
οὺς ἄγει ἐξ ἑἕχάστων τῶν πόλεων ὃ Πρωταγόρας, δὲ ὧν 

διεξέρχεται, χηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ 
τὴν φωνὴν ἕπονται χεχηλημένοι" ἦσαν δέ τινες χαὶ τῶν 
ἐπιχωρίων ἐν τῷ χορῷ. τοῦτον τὸν χορὸν μάλιστα ἔγωγε 
ἰδὼν ἥσϑην, ὡς καλῶς ηὐλαβοῦντο μηδέποτε ἐμποδὼν ἐν 
τῷ πρόσϑεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ ἐπειδὴ αὐτὸς ἀνα- 
στρέφοι χαὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου, εὖ πως χαὶ ἐν χόσμῳ πε- 
ριεσχίζοντο οὗτοι οἱ ἐπήκοοι ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν, χαὶ ἐν 
χύχλῳ περιιόντες ἀεὶ εἰς τὸ ὄπισϑεν χαϑίσταντο χάλ- 
λιστα. 

Ὁ τοῖν Β: ταῖν 11] οἷσε᾽ Τ᾿; ΠΟΙ͂. Ἐ 6 ἐγκεκλῃμένης ΒΕΚΙΚΕΥ: 
ἐγκεκλειμένης Β,, ἐγκεκλεισμένης Τ Ι0 τοι ΔΡΟΡΥΔΡΒΑ: τὸ ΒΤ 
11 ἄνϑρωπος ΒΕΚΚΕΥ: ἄνϑρωπος ΒΤ, ὁ ἀἄνϑρωπος ΔΡΟΡΥΑΡΠἃ 
16 πάραλος Βί: πάραλλος Τ τ17 ἕτερος 6Χ Θπη 6 Πα. ΨΊΠΑΟΡ. 5ΌΡΡΙ. 
7: ἑταῖρος ΒῚ 19 εὐδοκιμεῖ Ηεϊπάοτέ: εὐδοκίμει ΒΤ 20 μαϑη- 
τῶν τ. μαϑημάτων Β | ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος ᾿ἀεἸενῖς ΗΙγβομΐρ 
21 οἱ ὄπισϑεν ΔΡοδΥγ. Ῥ: ὄπισϑεν ἸΡΙΌΣ ὄπισϑεν οἵ Βαϊίεγ (ὧν δηΐα 
τὸ αἀά. Ἠεϊηδοτί ) 423 ἐξ ἑκάστων Ἐ: εξακοστῶν Β' σὐπὶ νΙΠ] ποίᾳ 
ἴῃ. τηᾶῦρ., ἐξ ἑκάστης ΗγϑΟΠρ | τῶν πόλεων Β: πόλεων ΤἝἭ 24 κη- 
λῶν Τ: κήλων Β 28 πρόσϑεν Β: ἔμπροσθεν Τ' 
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Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα, [ἔφη Ὅμηρος, Ἱππίαν τὸν 
Ἡλεῖον, χαϑήμενον ἐν τῷ κατ᾽ ἀντιχρὺ προστῴῳ ἐν ϑρόνῳ" 
περὶ αὐτὸν δ᾽ ἐχάϑηντο ἐπὶ βάϑρων Ἐρυξίμαχός τε ὃ 
Ἡχουμενοῦ χαὶ Φαῖδρος ὃ Μυρρινούσιος καὶ ᾿νδρων ὃ 
᾿νδροτίωνος χαὶ τῶν ξένων πολῖταί τε αὐτοῦ χαὶ ἄλλοι 
τινές. ἐφαίνοντο δὲ περὶ φύσεώς τε χαὶ τῶν μετεώρων 
[ἀστρονομιχὰ] ἄττα διερωτᾶν τὸν Ἱππίαν, ὃ δ᾽ ἐν ϑρόνῳ 
χαϑήιμιενος ἑχάστοις αὐτῶν διέχρινεν καὶ διεξήει τὰ ἐρω- 
τώμενγα. 

Καὶ μὲν δὴ χαὶ Τάνταλόν ΨΕ εἰσεῖδον. ἐπεδήμει 
γὰρ ἄρα χαὶ Πρόδιχος ὃ ὁ Κεῖος, ἣν δὲ ἐν οἰκήματί τινί, ῳ 
χτρὸ τοῦ μὲν ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνιχος, νῦν δὲ ὑπὸ 
τοῦ πλήϑους τῶν χαταλυόντων ὃ Καλλίας χαὶ τοῦτο ἐχ-- 
χενώσας ξένοις κατάλυσιν πεποίηχεν. ὃ μὲν οὖν Πρόδιχος 
ἔτι χατέχειτο, ἐγχεχαλυμμένος ἐν χῳδίοις τισὶν καὶ στρώ- 
μασιν χαὶ μάλα πολλοῖς, ὡς ἐφαίνετο" παρεχάϑηντο δὲ 
αὐτῷ ἐπὶ ταῖς πλησίον χλίναις Παυσανίας τε ὃ ἐχ Κερα- 
μέων χαὶ μετὰ Παυσανίου νξἕον τι ἔτι μειράχιον, ὡς μὲν 
ἐγῴμαι, χαλόν τε κἀγαϑὸν τὴν φύσιν, τὴν δ᾽ οὖν ἰδέαν 
πάνυ χαλός. ἔδοξα ἀχοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι 2γάϑωνα, 
χαὶ οὐχ ἂν ϑαυμάζοιμι, εἰ παιδικὰ Παυσανίου τυγχάνει 
ὦν. τοῦτ᾽ ἦν τὸ μειράχιον, χαὶ τὼ ἀδειμάντω ἀμφοτέρω, 
ὃ τε Κήπιδος χαὶ ὃ ΑἹευχολοφίδου, χαὶ ἄλλοι τινὲς ἐφαί- 
γοντο᾽ περὶ δὲ ὧν διελέγοντο οὐκ ἐδυνάμην ἐ ἔγωγε μαϑεῖν 
ἔξωϑεν, καίπερ λιτταρῶς ἔχων ἀχούειν τοῦ Προδίχου᾽" --- 
πάσσοφος γάρ μοι δοχεῖ ἁνὴρ εἶναι χαὶ ϑεῖος" --- ἀλλὰ 
διὰ τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς βόμβος τις ἐν τῷ οἰχήματιε 
γιγνόμενος ἀσαφῆ ἑποίει τὰ λεγόμενα. 

τ Ηοπιεύ. Οάγϑβ. ΧΙ ὅοι | το Ηοιηεσ. Οὐνββ. ΧΙ 582 

1 ἔφη Ὅμηρος ἀρῖίαν!ε ΘΟ] ΘΙ ουτηδοΠοΥ 5. ἀνδροτίωνος Τ: 
ἀριστίωνος Β,, 564 οἴ, (οοῖρ. 487 Ὁ 7 ἀστρονομικὰ ἀδ6]Εν1 10 εἰσεῖ- 
δον ΨΊΠπαΟΡ. 5Ὲ0ΡΡ]. 7: εἴσιδον ΒΤ, 564 Β οσὐπὶ νἱῖ ποία ἴῃ τηδῦρ, 
Ι ἐπιδημεῖ Ἡεϊπάοτῇ 11 ἄρα καὶ ΕΧ ΕἸηεηά. ΨΊΠΑΟΡ. 5ΞΌΡΡΙ. 7: 
ρα καὶ Β' αὐτῇ ν]} ποία ἴῃ πηδΥρ., ἄρα Τ ||[κιος Β, κῖος Τ' 12 ὡς 
ἄἀείονι οΡτες δᾶ Ατὐβίορῃ. ΡΙαΐ. 314 τῷ στρώμμασιν Β, στρώμ- 
μασι τό πολλοῖς ΒΤ: μαλακοῖς ΝΑΡΘΥ ΘΟΙΏΠΊ, Εἰ 81, 20 καλός 
Τ: καλῶς Β σὐὑπὶ ν1Π1 ποΐα 1ῃ πγαΥρ. 22 τοῦτ᾽ ἦν ΒΤ: τοῦτ᾽ οὖν 
ΕΧ δηθηά. ΔΡΟΡΥ. Ῥδγιβίπιιπι 1811, τοῦτό τε δὴ Αϑί (τοῦτ᾽ --- μευ- 
ρθάκιον ἄεϊενὶ Κύόβοπεὶ, τοῦτ᾽ ἔνδον ἣν τὸ μειράκιον νεῖ τοῦτ᾽ ἦν 
τὸ μειράκιον ἔνδον ἘΡΎΚΤΕ Ζει βοὮγ. " 4, αγτηπαβίαϊν. ΧΧΧ 446) 
26 ἁνὴρ ΒΕΚΚΕοΙ; ἀνὴρ ΒΤ, ὁ ἀνὴρ ΝΊΠΑΟΌ. 5000]. 7 
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Καὶ ἡμεῖς μὲν ἄρτι εἰσεληλύϑειμεν, χατόπιν δὲ ὑμῶν 
ἐπεισῆλϑον ᾿“λχιβιάδης τε ὃ καλός, ὡς φὴς σὺ καὶ ἐγὼ 
σπείϑομαι, καὶ Κριτίας ὃ Καλλαίσχρου. 

Ἡμεῖς οὖν ὡς εἰσήλθομεν, ἔτι σμέκρ᾽ ἄττα διατρίψαν-- 
5 τὲς χαὶ ταῦτα διαϑεασάμενοι προσῇμεν πρὸς τὸν Πρω-Β 
ταγόραν, χαὶ ἐγὼ εἶπον" Ὁ Πρωταγόρα, πρὸς σέ τοι ἤλ- 
ϑομεν ἐγώ τὲ χαὶ Ἱπττοχράτης οὗτος. Πότερον, ἔφη, ([.339Ὁ} 
«μόνοι μόνῳ βουλόμενοι διαλεχϑῆναι ἢ καὶ μετὰ τῶν 
ἄλλων; Ἡμῖν μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐδὲν διαφέρει" ἀχούσας 

το δέ, οὗ ἕνεχα ἤλϑομεν, αὐτὸς σχέψαι. Τί οὖν δή ἐστιν, 
ἔφη, οὗ ἕνεχα ἥχετε; Ἱπποχράτης ὅδε ἐστὶν μὲν τῶν ἐπι-- 
χωρίων, ᾿“πολλοδώρου ὑός, οἰκίας μεγάλης τε καὶ εὐδαί- 
μόνος, αὐτὸς δὲ τὴν φύσιν δοχεῖ ἐνάμιλλος εἶναι τοῖς 
ἡλιχεώταις. ἐπιϑυμεῖν δέ μοι δοχεῖ ἑλλόγιμος γενέσϑαι ( 

15. ἐν τῇ πόλει, τοῦτο δὲ οἴεται οἵ μάλιστ' ἂν γενέσϑαι, εἶ 
σοὶ συγγένοιτο" ταῦτ᾽ οὖν ἤδη σὺ σχόπει, πότερον περὶ 
αὐτῶν μόνος οἴει δεῖν διαλέγεσθαι πρὸς μόνους, ἢ μετ᾽ 
ἄλλων. Ὀρϑῶς, ἔφη, προμηϑεῖ, ὦ Σώχρατες, ὑπὲρ ἐμοῦ. 
ξένον γὰρ ἄνδρα καὶ ἰόντα εἰς πόλεις μεγάλας, καὶ ἐν 

20 ταύταις πείϑοντα τῶν νέων τοὺς βελτίστους ἀπολείτστον-- 
τας τὰς τῶν ἄλλων συνουσίας, χαὶ οἰχείων χαὶ ὀϑνείων, 
χαὶ πρεσβυτέρων χαὶ νεωτέρων ἑαυτῷ συνεῖναι ὡς βελ- 
τίους ἐσομένους διὰ τὴν ἑαυτοῦ συνουσίαν, χρὴ εὐλαβεῖ- Τὸ 
σϑαι τὸν ταῦτα πράττοντα" οὐ γὰρ σμιχροὶ περὶ αὐτὰ 

25 φϑόνοι τὲ γίγνονται καὶ ἄλλαι δυσμένειαί τε χαὶ ἐπιβου- 
λαί. ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστιχὴν τέχνην φημὶ μὲν εἶναι ττα-- 
λαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριξομένους αὐτὴν τῶν παλαιῶν 
ἀνδρῶν, φοβουμένους τὸ ἑπαχϑὲς αὐτῆς, πρόσχημα ποι- 
εἴσϑαι χαὶ προχαλύπτεσθϑαι, τοὺς μὲν ποίησιν, οἷον 

ο Ὅμηρόν τε χαὶ Ἡσίοδον χαὶ Σιμωνίδην, τοὺς δὲ αὖ τελε- 
Ε τάς τὲ χαὶ χρησμῳδίας, τοὺς ἀμφέ τε Ὀρφέα χαὶ Μου- 

σαῖον" ἐγίους δέ τινας ἤσϑημαι χαὶ γυμναστικήν, οἷον 
Ἴκχχος τε ὃ Ταραντῖνος χαὶ ὃ νῦν ἔτε ὧν οὐδενὸς ἥττων Ἐ: 
σοφιστὴς Ἡρόδιχος ὃ Σηλυμβριανός, τὸ δὲ ἀρχαῖον Με- 
γαρεύς" μουσιχὴν δὲ 4γαϑοχλῆς τε ὃ ὑμέτερος πρόσχημα 

2 τε Τ: ὁ Β καὶ διαϑεασάμενοι Β: διαϑεσασάμενοι Τ 6 τοι 
ΔΡΟΡΥΑΡΒΑ; τὸ ΒΤ 7. οὑτοσὶ ΗΠ γΞΟΠΙΡ 8 μόνοι μόνῳ (οβεΐ 
νΔΥ. Ἰδοΐ. 112: μόνῳ τξῃ μάλιστα ἂν ϑίαΡΠδηιι5, μάλιστ᾽ ἂν ἨἸΥΞΟΠΙΡ: 
μάλιστα ΒΤ 19 καὶ ἰόντα ΒΤ: κατιόντα ἴῃ τηδῖρ. Τ' 20 ἀπο- 
λείποντας ΒΤ; ἀπολιπόντας ἸτηϊίαίοΥ ΤΙ ἰ5.1π|5 
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ἐποιήσατο, μέγας ὧν σοφιστής, καὶ ᾿ Πυϑοχλείδης ὃ ὃ Κεῖος 
χαὶ ἄλλοι πολλοί. οὗτοι πάντες, ὥσπερ λέγω, φοβηϑέν- 
τὲς τὸν φϑόνον ταῖς τέχναις ταύταις παραπετάσμασιν β 

311 ἐχρήσαντο" ἐγὼ δὲ τούτοις ἅπασιν χατὰ τοῦτο εἶναι οὐ 

ξυμφέρομαι" ἡγοῦμαι γὰρ αὐτοὺς οὔ τι διαπράξασϑαι ἃ ὃ ὅ 
ἐβουλήϑησαν" οὐ γὰρ λαϑεῖν τῶν ἀνθρώπων τοὺς δυνα- 
μένους ἐν ταῖς πόλεσι πράττειν, ὥνπεερ ἕνεχα ταῦτ᾽ ἐστιν 
τὰ προσχήματα᾽ ἐπεὶ οἵ γε πολλοὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν 
αἰσθάνονται, ἀλλ᾽ ἅττ᾽ ἂν οὗτοι διαγγέλλωσι, ταῦτα 
ὑμνοῦσιν. τὸ οὖν ἀποδιδράσχοντα μὴ δύνασθαι ἀποδρᾶ- τὸ 
γαι, ἀλλὰ χαταφανῆ εἶναι, πολλὴ μωρία χαὶ τοῦ ἐπιχει- 

Β ρήματος, χαὶ πολὺ δυσμενεστέρους σαρέχεσϑαι ἀνάγχη 

(3408) χρὺς ἀνϑρώπους" ἡγοῦνται γὰρ τὸν τοιοῦτον πρὸς τοῖς 
ἄλλοις χαὶ ττανοῦργον εἶναι. ἐγὼ οὖν τούτων τὴν ἐναν- 
τίαν ἅπασαν ὅδὸν ἐλήλυϑα, χαὶ ὁμολογῶ τε σοφιστὴς τ5 
εἶναι χαὶ παιδεύειν ἀνθρώπους, χαὶ εὐλάβειαν ταύτην 
οἶμαι βελτίω ἐχείνης εἶναι, τὸ ὁμολογεῖν μᾶλλον ἢ ἔξαρ- 
γον εἶναι" χαὶ ἄλλας πρὸς ταύτῃ ἔσχεμμαι, ὥστε, σὺν 

ς ϑεῷ εἰπεῖν, μηδὲν δεινὸν πάσχειν διὰ τὸ ὁμολογεῖν σο- 
φιστὴς εἶναι. χαίτοι πολλά γε ἔτη ἤδη εἰμὴ ἐν τῇ τέχνῃ" 30 
χαὶ γὰρ χαὶ τὰ ξύμπαντα σπτολλά μοί ἐστιν" οὐδενὸς ὅτου 
οὐ πάντων ἂν ὑμῶν χαϑ' ἡλιχίαν πατὴρ εἴην" ὥστε ττολύ 
μοι ἥδιστόν ἐστιν, εἴ τι βούλεσϑε, περὶ τούτων ἁπάντων 
ἐναντίον τῶν ἔνδον ὄντων τὸν λόγον ττοιεῖσϑαι. καὶ ἐγώ 
- ὑπώπτευσα γὰρ βούλεσϑαι αὐτὸν τῷ τε Προδίχῳ χαὶ 325 
τῷ Ἱππίᾳ ἐνδείξασϑαι χαὶ χαλλωπίσασϑαι, ὅτι ἐρασταὶ 

Ὁ αὐτοῦ ἀφιγμένοι εἶμεν --- Τί οὖν, ἔφην ἐγώ, οὐ καὶ Πρό- 
διχον χαὶ Ἱππίαν ἐχαλέσαμεν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν, ἵνα 
ἐπαχούσωσιν ἡμῶν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Πρωταγόρας. 

Βούλεσϑε οὖν, ὃ Καλλίας ὁ ἔφη, συνέδριον κατασχευάσω- 30 
μεν, ἵνα καϑιζόμενοι διαλέγησθε; ᾿Εδόχει χρῆναι" ἅσμε- 
γοι δὲ πάντες ἡμεῖς, ὡς ἀχουσόμενοι ἀνδρῶν σοφῶν, 
χαὶ αὐτοὶ ἀντιλαβόμενοι τῶν βάϑρων χαὶ τῶν χλινῶν 
χατεσχευάζομεν παρὰ τῷ Ἱπττίᾳ᾽ ἐχεῖ γὰρ προὐὔὐπῆρχε τὰ 

1 κέος Β, κῖος τ 4 τὸ κατὰ Αδὲ 0 τὸ ΔΡΟΡΤΆΡΒΔ: τὸν ΒΤ 
1 πολλὴ μωρία, Β: πολλῇ μωρίᾳ Τ 20 ἤδη ἔτη Δρορτ. (οἱ β]1ηϊαὰ- 
Ἀὰπη εἰμὶ ΤΊ εἰ μὴ Β 22 πάντων ἀε]ενὶξ (ζοθεῖ πον. ἰθοῖ. 320 
23 εἴ τι βούλεσϑε Τ: εἴτ᾽ εβούλεσϑε Β | τούτου ἁπάντων νεῖ τούτων 
ἐναντίον ἁπάντων Ἡεϊηάοτῇ 31 καϑιζόμενοι Β: καϑεζόμενοι Ἧ 
33 αὐτοὶ ΕΧ οπηθηά. ΔΡΟΡΥ. ( οἰ! "πἰδησπι 155: αὐτοί τε ΒΤ, αὐτοί 
γε Αϑβί 324 τῷ ἱππίᾳ Β: τὸν ἱππίαν Τ' 
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βάϑρα. ἐν δὲ τούτῳ Καλλίας τε καὶ ᾿“λκιβιάδης ἡἠκέτην Ἐ, 
ἄγοντε τὸν Πρόδιχον, ἀναστήσαντες ἐχ τῆς χλίνης, χαὶ 
τοὺς μετὰ τοῦ “Προδίκου. 

Ἐπεὶ δὲ πᾶντες συνεχαϑεζόμεϑα, ὃ Πρωταγόρας, Νῦν 

5. δὴ ἂν, ἔφη, λέγοις, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ χαὶ οἵδε πάρει- 
σιν, περὴ ὧν ὀλίγον πρότερον. μνξίαν ἐποιοῦ σιρὸς ἐμὲ 
ὑπὲρ τοῦ νεαγίσχου. καὶ ἐγὼ εἶπτον ὅτι Ἢ αὐτή μοι ἀρχή 
ἐστιν, ὠ Πρωταγόρα, ἥπτερ ἄρτι, στερὶ ὧν ἀφικχόμην. 1π- 818 

ποχράτης “γὰρ ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιϑυμίᾳ ὧν τῆς σῆς συν- 
ἴο ουσίας" ὅ τι οὖν αὐτῷ ἀποβή σεται, ἐάν σοι συνῇ, ἡδέως 

ἄν φησι πυϑέσϑαι. τοσοῦτος ὃ γε ἡμέτερος λόγος. ὑστο- 
λαβὼν οὖν ὃ Πρωταγόρας εἰσεεν" Ὁ γεανίσχε, ἔσται τοί- 

(1 1548) γυν σοι, ἐὰν ἐμοὶ συνῇς, ῇ ἂν ἡμέρᾳ ἐμοὴ “συγγένῃ, ἀπιέ- 

γαι οἴχαδε βελτίονι γεγονότι, χαὶ [ἐν] τῇ ὑστεραίᾳ ταὐτὰ 
15 ταῦτα᾽ καὶ ἕχάστης ἡμέρας ἀεὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδι- 

δόναι. χαὶ ἐγὼ ἀχούσας εἶτπτον᾽ Ὃ Πρωταγόρα, τοῦτο Β 
μὲν οὐδὲν ϑαυμαστὸν λέγεις, ἀλλὰ εἶχός, ἐπεὶ χἂν σύ, 
χαίπερ τηλικοῦτος ὧν χαὶ οὕτως σοφός, εἴ τίς σε διδάξειεν “" 
ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιστάμενος, βελτίων ἂν γένοιο" ἀλλὰ μὴ (.349}} 

20 οὕτως, ἀλλ᾿ ὥσπερ ἂν εἰ αὐτίχα μάλα μεταβαλὼν τὴν 
ἐπειϑυμίαν Ἱπποχράτης ὅδε ἐπιϑυμήσειεν τῆς συνουσίας 
τούτου τοῦ νεανίσχου τοῦ νῦν νεωστὶ ἐπιδημοῦντος, Ζευ- 

ξίππου τοῦ “Ἡραχλεώτου, χαὶ ἀφιχόμενος παρ᾽ αὐτόν, 
ὥσπερ παρὰ σὲ, ῦν, ἀχούσειεν αὐτοῦ ταὐτὰ ταῦτα, ς 

25 ἅπερ σοῦ, ὅτι ἕχαστης ἡμέρας ξυνὼν αὐτῷ βελτίων 
ἔσται χαὶ ἐπιδώσει" εἰ αὐτὸν ἐπανέροιτο" τέ δὴ φὴς 
βελτίω ἔσεσθαι χαὶ εἰς τί ἐπιδώσειν; εἴποι ἂν αὐτῷ 
ὃ Ζεύξιττττος, ὅτε πρὸς γραφιχήν" χἂν εἰ Ὀρϑαγόρᾳ τῷ 
θηβαίῳ συγγενόμενος, ἀχούσας ἐχείνου ταὐτὰ ταῦτα, 

30 ἅπτερ, σοῦ, ἑπανέροιτο αὐτὸν εἰς ὃ τι βελτίων χαϑ' ἡμέ- 
ραν ἔσται συγγιγνόμενος ἐχείνῳ, εἴποι ἄν, ὅτι εἰς αὔλη- 
σιν" οὕτω δὴ χαὶ σὺ εἰπὲ τῷ νεανίσχῳ χαὶ ἐμοὶ ὑττὲρ 1) 
τούτου ἐρωτῶντι, Ἱπποχράτης δδὲ Πρωταγόρᾳ συγγε- 
γόμενος, ἢ ἂν αὑτῷ ἡμέρᾳ συγγένηται, βελτίων ἄπεισι 

1 καλλίας ΒΤ; Κριτίας ΗΘΙΤΉΔΏΠ 2 ἀναστήσαντε Ἡφϊηαοτῖ 
6 ἐποιοῦ Β΄: ἐποίου Τ' 14 ἐν ἀρϊενι Η!γβΟΠΙρ 19 τυγχάνεις 
ΒΤ, 564 ν|:} ποία ἴῃ ΤΉΔΤΕ. Β: τυγχάνοις ΒΕΚΚΕΓ 22 ζευξίππου 
Ῥ» Ἐεύξούεστος Ἔ 26 ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδώσει ΝΑΡου σοτηπ. Π 81 
27 ἐπιδώσειν Τ᾽: ἐπίδοσιν Β, 564 νἱῖ1!1 ποία ἴῃ τηδΥΡ. 22 δὴ ΒΤ; 
δὲ ἩἨεϊπάοτῇ 
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γενόμενος : χαὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης οὕτως ἐπιδώ- 
σει εἰς τί, ὦ Πρωταγόρα, χαὶ περὶ τοῦ; χαὶ ὃ Πρωταγό- 
ρας ἐμοῦ ταῦτα ἀχούσας, Σύ τε ᾿χαλῶς ἐρωτᾷς, ἔφη, ὦ 
Σώχρατες, καὶ ἐγὼ τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀττοχρινό- 
μενος. ἹἹπποχράτης γὰρ παρ᾽ ἐμὲ ἀφιχόμενος οὐ πεείσε- 5 
ται, ἅπερ ἂν ἔπαϑεν ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος τῶν σοφι- 

Ἑ στῶν" οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους" τὰς γὰρ 
τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄχοντας στάλιν αὖ ἄγοντες 
ἐμβάλλουσιν εἰς τέχνας, λογισμούς τ χαὶ ἀστρονομίαν 

χαὶ γεωμετρίαν χαὶ μουσιχὴν διδάσκοντες -- χαὶ ἅμα εἰς τὸ 
τὸν “Ἱππίαν ἀπέβλεψεν - παρὰ δ᾽ ἐμὲ ἀφιχόμενος μα- 
ϑήσεται οὐ περὶ ἄλλου του ἢ χεξρὶ οὗ ἥκει. τὸ δὲ μά- 
ϑημά ἐστιν εὐβουλία περὶ τῶν οἰχείων, ὅπως ἂν ἄριστα 
τὴν αὑτοῦ οἰχίαν διοιχοῖ, χαὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως 

319 τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος ὁ ἂν εἴη χαὶ πράττειν χαὶ λέ- τ5 

γειν. Ἅρα, ἔφην ἐγώ, ἕπομαί σου τῷ λόγῳ; δοχεῖς γάρ 
μοι λέγειν τὴν πολιτιχὴν τέχνην χαὶ ὑπισχνεῖσϑαι ποιεῖν 
ἄνδρας ἀγαϑοὺς πολίτας. Αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτό ἔστιν, 
ἔφη, ὦ Σώχρατες, τὸ ἐπάγγελμα, ὃ ἐπαγγέλλομαι. 

Ἢ καλόν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τέχνημα ἄρα κέχτησαι, «εἴπερ ἔχ-- 20 
τησαι" οὐ γάρ τι ἄλλο πρός γε σὲ εἰρήσεται ἢ ἅπερ νοῶ. 
ἐγὼ γὰρ τοῦτο, ὠ Πρωταγόρα, οὐχ ̓ ᾧμην διδαχτὸν εἶναι, 

Β σοὶ δὲ λέγοντι οὐχ ἔχω ὅπως [ἂν] ἀπιστῶ. ὅϑεν δὲ αὐτὸ 
(3412) ἡγοῦμαι οὐ διδαχτὸν εἶναι μηδ᾽ ὑπ ἀνϑρώπων παρα- 

σχευαστὸν ἀγϑρώποις, δίκαιός εἶμι εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ 25 
᾿᾿ϑηναίους, ὥσπερ χαὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, φημὶ σοφοὺς 
εἶναι. ὁρῶ οὗν, ὅταν συλλεγῶμεν εἰς τὴν ἐχχλησίαν, ἐπει- 
δὰν μὲν περὶ οἰχοδομίας τι δέῃ πρᾶξαι τὴν πόλιν, τοὺς 
οἰχοδόμους μεταπεμιτομένους συμβούλους περὶ τῶν οἶχο- 
δομημάτων, ὅταν δὲ περὶ ναυπηγίας, τοὺς ναυττηγούς, 30 

Ὁ χαὶ τάλλα πάντα οὕτως, ὅσα ἡγοῦνται. μαϑητά τε χαὶ 
διδαχτὰ εἶναι" ἐὰν δέ τις ἄλλος ἐπιχειρῇ αὑτοῖς συμβου- 
λεύειν, ὃν ἐχεῖνοι μὴ οἴονται δημιουργὸν εἶναι, κἂν πάνυ 
χαλὸς ἢ χαὶ πλούσιος χαὶ τῶν γενναίων, οὐδέν τε μᾶλλον 

: ἐπιδώσει ῬΥ. τῇ. ΔΡΟΡΥ. ΑὨΡΈΙΙΟΙ (1.9: ἐπιδώσοι ΒΤ 2 περὶ 
τοῦ Ὁ: περί του ΒΊῚ 13 περὶ ΒΤ; περί τεῖ 23 ὅπως ἀπιστῶ 
Ἡεϊπάοτί (εὶ ὃ ὅπως ἂν ἀπιστοίην): ὅπως ἂν ἀπιστῶ ΒΤ ὅϑεν δ᾽ 
οὐχ ἡγοῦμαι αὐτὸ διδακτὸν εἶναι ΝΑΌΘΥ σοχηπ. 11 81 27 συλλεγῶ- 
μεν Τ: συλλέγωμεν Β, 5864 ἴῃ τηᾶΓρ΄. ν1{] ποίδ 29 περὲ τῶν οἴἶκο- 
'δομημάτων ἀφΙονὶξ Ηἰγβοηῖρ 31 οὕτως ὅσα Τ: οὕτως ο (ΙΔ΄ 8) 
Β, 56ἀ ἴῃ τηδύρ. νἱ] ποία |] μαϑητά Τ': μαϑήματα Β 
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ἀποδέχονται, ἀλλὰ καταγελῶσι χαὶ ϑορυβοῦσιν, ἕως ἂν Υ 
Ν - - , , ᾽Χ 

αὐτὸς ἀποστῇ ὃ ἐπιχειρῶν λέγειν καταϑορυβηϑείς, ἢ οἵἱ 
τοξόται αὐτὸν ἀφελχύσωσιν χ ἐξάρωνται χελευόντων τῶν 
πρυτάνεων. περὶ μὲν οὖν ὧν οἴονται ἕν τέχνῃ εἶναι, οὕτω 
διαπράττονται" ἐπειδὰν δέ τι περὶ τῶν τῆς πόλεως [δε- 
οἰχήσεως] δέῃ βουλεύσασϑαι, συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνιστά- 
μενος περὶ τούτων ὁμοίως μὲν τέχτων, ὁμοίως δὲ χαλκεὺς 
σχυτοτέμος, ἔμττορος ναύχληρος, πλούσιος πένης, γενναῖος 

’ 3 - “ «- 

ἀγεννής, καὶ τούτοις οὐδεὶς τοῦτο ἐπιπλήττει ὥσπερ τοῖς 
ὔ “ 2 ἥ ΄ 3 ανν ἢ ΄, 

πρότερον, ὁτι οὐδαμόϑεν μαϑών, οὐδὲ ὀντος διδασχάλου 
οὐδενὸς αὐτῷ, ἔπειτα συμβουλεύειν ἐ ἐπιχειρεῖ" δῆλον γάρ, 
ὅτι οὐχ ἡγοῦνται διδαχτὸν εἶναι. μὴ τοίνυν ὅτι τὸ χοινὸν 
τῆς πόλεως οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἡμῖν οἱ σοφώτατοι χαὶ 
ἄριστοι τῶν πολιτῶν ταύτην τὴν ἀρετὴν ἣν ἔχουσιν οὐχ 
οἷοί. τε ἄλλοις παραδιδόναι" ἐπεὶ Περιχλῆς, ὃ τουτωνὶ 
τῶν νεανίσχων πατήρ, τούτους ἃ μὲν διδασχάλων εἴχετο 
χαλῶς χαὶ εὖ ἐπαίδευσεν, ἃ δὲ αὐτὸς σοφός ἔστιν, οὔτε 

Ὧν , 27 32} , 7 2 Ἄ Χ 

αὑτὸς παιδεύει οὔτε τῳ ἄλλῳ παραδίδωσιν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 
περιιόντες νέμονται ὥσπερ ἄφετοι, ἐάν που αὐτόματοι 

᾽ὔ ϑῦκι ὁ ΤΝ - 2 ᾿ , ἷ νὰ 23 

περιτύχωσιν τῇ ἀρετῇ. εἰ δὲ βούλει, Κλεινίαν, τὸν “Ἅλκι- 
βιάδου τουτουὶ γεώτερον ἀδελφόν, ἐπιτροπεύων ὃ αὐτὸς 
οὗτος ἀνὴρ Περικλῆς, δεδιὼς περὶ αὐτοῦ μὴ διαφϑαρῇ 
δὴ ὑπὸ ““λκιβιάδου, ἀποσπάσας ἀπὸ τούτου, χαταϑέμε- 
γος ἐν ᾿Ζρίφρονος ἐπαίδευε" καὶ πρὶν ἕξ μῆνας γεγονέναι, 
ἀπέδωχε τούτῳ οὐχ ἔχων ὅ τι χρήσαιτο αὐτῷ. χαὶ ἄλλους 
σοι παμττόλλους ἔχω λέγειν, οἱ αὐτοὶ ἀγαϑοὶ ὄντες οὐ- 
δένα πώποτε βελτίω ἐποίησαν οὔτε. τῶν οἰχείων οὔτε 
τῶν ἀλλοτρίων. ἐγὼ οὗν, ὦ Πρωταγόρα, εἰς ταῦτα ἀπο- 
βλέπων οὐχ ἡγοῦμαι διδακτὸν εἶναι ἀρετήν" ἐπειδὴ δέ 
σου ἀχούω ταῦτα λέγοντος, χάμπτομαι χκαὶ οἰμαί τέ σε 
λέγειν διὰ τὸ ἡγεῖσθαί σε πολλῶν μὲν ἔμπειρον γεγονέ- 
γαι, πολλὰ δὲ μεμαϑηκέναι, τὰ δὲ αὐτὸν ἑξηυρηχέναι. εἶ 
οὖν ἔχεις ἐναργέστερον ἡμῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς διδαχτόν ἐστιν 
Υ ἀρετή, μὴ φϑονήσῃς, ἀλλ᾿ ἐπίδειξον. .41λλ᾽, ὦ Σώχρα- 

3 ἐξάρωνται ΒΕΚΚΕΥ: ἐξαίρωνται Τ, ἐξέρωνται Β 4 ἐν τέχνῃ 
ΒΤ: ἔντεχνα ΒΔάΠδΙη ῬΠΔΘαΓ. ἹΧ τῶν τῆς πόλεως διοικήσεως 
Β (εἰ νι ποία ἴῃ τη8Γρ.), τῶν τῆς πόλεως διοικήσεως Ἴ, 564 τῶν 
Ῥυποίϊ5 ποίαν! 17 ἐπαίδευσεν Β: ἐπαίδευεν Ἔ ἼΣ Περικλῆς 
ἀεἰενιξ (ορεῖ πον. Ἰθοΐῖ. 615 24 ἀρίφρονος ΤΙ ἀερίφρονος Β | καὶ 
ὃς πρὶν 1. ς. (οθεῖ 25 τούτῳ ΒΤ: οὗτος νΕ] αὐτῷ νεὶ τοῦτον 
Ἡρίπμάοθ. 29 τὴν ἀρετήν ΔΡΟΡΎΔΡμα 32 αὐτὸν Τ: αὑτὸν Β 

920 
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τες, ἔφη, οὐ φϑονήσω" ἀλλὰ πότερον ὑμῖν, ὡς πρεσβύ- 
τερος γεωτέροις, μῦϑον λέγων ἐπιδείξω ἢ λόγῳ διεξέλϑω; 
σολλοὶ οὖν αὑτῷ “ὑπέλαβον τῶν παραχαϑημένων, ὅττοτέ- 
ρως βούλοιτο, οὕτως διεξιέναι. ΖΔοχεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, 

χαριέστερον εἶναι μῦϑον ὑμῖν λέγειν. 5 
Ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε ϑεοὶ μὲν ἦσαν, ϑνητὰ δὲ (( 1552) 

19) γένη οὐχ ἢν. ἐπειδὴ δὲ χαὶ “τούτοις χρόνος ἦλϑεν εἱμαρ- 
μένος ἀκ θοῦ τυττοῦσιν αὐτὰ ϑεοὶ γῆς ἔνδον ἔχ γῆς χαὶ 
πυρὸς μίέξ Ξαντὲς καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ χεράννυται. 
ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν το 

Προμηϑεῖ χαὶ Ἐπιμηϑεῖ χκοσμῆσαί τε χαὶ νεῖμαι δυνά- 
μεις ἑχάστοις ὡς πρέπει. Προμηϑέα δὲ παραιτεῖται 
᾿Ἐπιμηϑεὺς αὐτὸς νεῖμαι, νείμαντος δ᾽ ἐμοῦ, ἔφη, ἐπέ- 

Ἑ σχειψαι" χαὶ οὕτως πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν 
ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τὰ δ᾽ ἀσϑενέστερα τάχει τς 
ἐχόσμει" τὰ δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ᾽ ἄοτελον διδοὺς φύσιν ἄλ- 
λην τιν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ μὲν 
γὰρ αὐτῶν σμιχρότητι, ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατά- 

5821 γξιον οἴχησιν ἔνειιεν" ἃ δὲ ηὖξε μεγέϑει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ 
ἔσῳζεν" χαὶ τἄλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔγεμεν. ταῦτα δὲ 20 
ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωϑείη" ἐπειδὴ 
δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφϑοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς 
ἐχ Διὸς ὥρας εὐμαρίαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυχ- 
γαῖς τε ϑριξὶν χαὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱχανοῖς μὲν ἀμῦναι 
χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ χαύματα, χαὶ ἐς εὐνὰς ἰοῦσιν 25 
ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰχεία τὲ καὶ 

Β αὐτοφυὴς ἑχάστῳ᾽ χαὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὅπλαῖς, τὰ δὲ 
[ϑριξὶν καὶ] δέρμασιν στερεοῖς χαὶ ἀναίμοις. τοὐντεῦϑεν 

3 πολλοὶ --- 4 ἐπεξιέναι ῬυϊΞοίαη. ἰπεέ. ΧΥΤΙΙ 302 (1 374 ΗετιΖ) 

1 πότερον ΒΤ, 564 9 ἴῃ πηαῖρ. Β 2 ἢ λόγῳ διεξέλϑω (οθεΐ 
ναγ. Ἰεςοῖ. 91: ἢ λόγῳ διεξελϑών ΒΤ, ἢ ὡς νεωτέροις λόγον διεξέλϑω 

γριῖὶ Ο6πτ2 δὲ παραιτεῖται Β, 564 ἴῃ παῖε. νἸΕΪ ποῖα 13 δ᾽ ἐμοῦ 
ΒεκΚΚοε: δέ μου ΒΤ | σὺ ἔφη ΝΑΡΘΥ σοπητη. Π 81 14 νέμει ΤΙ νεῖ- 
μαι Β 15 τὰ δ᾽ ἀσϑενέστερα --- -τὰ δὲ ΔΡΟΡΤ. ῬΑΥΙΒΙΠῸΠῚ 3017: 
τοὺς δ᾽ ἀσϑενεστέρους --- τοὺς δὲ ΒΤ 18 φυγὴν, 564 νυ ΘΧ δατηδηά. 
19 μεγέϑει Τ: μεγέϑη Β, 564 ἴῃ πηᾶῦρ. ν]Π} ποίᾳ [ τῷδε Β: τῷ δὲ Τ' 
24 στερεοῖς Τ, 564 ροκί οΥἾα5. 25 χειμῶνα ΒΤ: χειμῶνας ΚΥΟΒΟΒΕΙ 
26 οἰκία Β, οἰκεῖά Τ᾽ 27 ὑποδῶν (οθεῖ ναγ. Ἰεςΐ. 3 (ὑποδέων αῃΐθα 
Βδάπμπατη δά Ῥῃδβάζ. [Χὺ): ὑπὸ ποδῶν ΒῚ 428 ϑριξὶν (ϑριξὶ, 5εα 9' 
ΕΧ τ Τὴ καὶ 6 Ξ ρα οΥ 5 μὰς ᾿σταρβίββα νἹἀϊ Αϑί: ὄνυξι καὶ ΒαϊξοΓ, 
ϑοιξὶ καὶ ὄνυξι καὶ ΠοΑΠΟΡΕΕΚ Ηἰβϑίηκ δηϊπιδᾶν. 25, ἀϑριξι ΟΥΘΙΠ 
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τροφὰς ἄλλοις αλλας ἐξεττόριξεν, τοῖς μὲν ἐχ γῆς βοτά- 
γην, ἄλλοις δὲ δένδρων χαρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας" ἔστι δ᾽ 
οἷς ἔδωχεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν" καὶ τοῖς μὲν 
ὁλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ᾽ ἀναλισχομένοις ὑ ὑπτὸ τούτων 
πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. ἅτε δὴ οὖν οὐ 
σπιάνυ τι σοφὸς ὧν ὃ Ἐπιμηϑεὺς ἔλαϑεν αὑτὸν χατανα-. 

λώσας τὰς δυνάμεις" λοιπὸν δὲ ἀχόσμητον. ἔτι αὐτῷ ἣν 

τὸ ἀνθρώπων γένος, χαὶ ἠπόρει ὃ τι χρήσαιτο. ἄπο- 
ροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηϑεὺς ἐπισχειψόμενος τὴν 
γομήν, χαὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, 
τὸν δὲ ἄνϑρωτπον γυμνὸν τε καὶ ἀνυπόδητον χαὶ ἄστρω- 
τον χαὶ ἄοπλον" ἤδη δὲ χαὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, 
ἐν Ἃ ἔδει καὶ ἄνϑρωπον ἐξιέναι ἐ ἐχ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ 
οὖν ἐχόμενος ὃ Προμηϑεύς, ἡ ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνϑρώπῳ 
εὕροι, κλέπτει. Ἡφαίστου χαὶ ̓᾿ϑηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν 
σὺν Ζευρέ - ἀμήχανον γὰρ ἣν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν χτητήν 
τῳ ἢ χρησίμην γενέσϑαι - χαὶ οὕτω δὲ δωρεῖται ἀν- 
ϑρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνϑρωπος 
ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτιχὴν οὐχ εἶχεν" ἣν γὰρ “παρὰ 
τῷ Διί" τῷ δὲ “Προμηϑεῖ εἰς μὲν τὴν ἀχρόπολιν τὴν τοῦ 
Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελϑεῖν" πρὸς δὲ χαὶ αἱ 
Διὸς φυλαχαὶ φοβεραὶ ἦσαν" εἰς δὲ τὸ τῆς “ϑηνᾶς καὶ 
Ἡφαίστου οἴχημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαϑὼν 
εἰσέρχεται, καὶ χλέψας τήν τε ἔμπτυρον τέχνην τὴν τοῦ 
Ἡφαίστου χαὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς ̓ ᾿ϑηνᾶς δίδωσιν ἀν-- 
ϑρώπῳ, χαὶ ἐχ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου 
γίγνεται, Προμηϑέα δὲ [δὲ Ἐπιμηϑέα])] ὕστερον, ἧπερ 
λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλϑεν. 

Ἐπειδὴ δὲ ὃ ἄνϑρωπος ϑείας μετέσχε μοίρας, πρῶ- 
τον μὲν [διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ συγγένειαν] ζῴων μόνον ϑεοὺς 
ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσϑαι καὶ ἀγάλ- 
ματα ϑεῶν" ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρϑρώ- 
σατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰχήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑττοδέσεις 

1 ἄλλοις Τ: ἀλλήλοις Β | τούτοις μὲν ΝΑΡΕΥ σοτητη. 11 82 
3 βορκάν Τ 7 τὰς δυνάμεις Β: τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα Τ΄ | δὴ 
ἀκόσμητον ἯΓ διακοσμητὸν Β, δὲ ἀκόσμητον ἌΡΟΡΥ. ῬΑΙΙΒΙΠΠ 3017 
12 παρῆν Τ: παρῆι Β 14 ἐχόμενος Τ: σξόμθησε Β, 564 [ἴῃ τηδῖρ. 

ΥἹΈ ποία (συσχόμενος ἈΝ ΊΠΟΙΚΕΙπλΔΠη) 17 τῷ τι 27 δι’ Ἐπιμη- 
ϑέα ἀε]ονιί ΘϑδὰρρΡε 320 διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ συγγένειαν ἀα]ανιὶ 
δύο ]α, τοῦ ϑεοῦ Ἡοτηδηη, τῶν ϑεῶν Κτοβοῇε] 33 τῇ τέχνῃ 
ἄἀδιονι ΘΘΌϑΟἢΪα 
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χαὶ στρωμνὰς χαὶ τὰς ἐχ γῆς τροφὰς ηὕρετο. οὕτω δὴ 
παρεσχευασμένοι χατ᾽ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾧχουν σποράδην, 
πόλεις δὲ οὐχ ἤσαν" ἀπώλλυντο οὖν ὑχτὸ τῶν ϑηρίων διὰ 
τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσϑενέστεροι εἶναι, χαὶ ἢ δημιουργικὴ 
τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱχανὴ βοηϑὸς ἣν, πρὸς δὲ 
τὸν τῶν ϑηρίων πόλεμον ἐνδεής" πολιτιχὴν γὰρ τέχνην 
οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμιχή. ἐζήτουν δὴ ἀϑροίξεσϑαι 
χαὶ σῴζεσϑαι χτίζοντες πόλεις" ὅτ᾽ οὖν ἀϑροισϑεῖεν, 
ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐχ ἔχοντες τὴν πολιτιχὴν τέχνην, 
ὥστε πάλιν σχεδαννύμενοι διεφϑείροντο. Ζεὺς οὖν δεί- 
σας περὶ τῷ γένει ἡμῶν, μὲ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμ- 
σει ἄγοντα εἰς ἀνϑρώπους αἰδῶ τε χαὶ δέκην, ἵν εἶεν 
πόλεων χόσμοι τε χαὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. ἐρωτᾷ 
οὖν Ἑρμῆς Δία, τίνα οὖν τρόπον δοίη δέχην καὶ αἰδῶ 
ἀνθρώποις" πότερον ὡς αἱ τέχναι »ενέμηνται, οὕτω καὶ 
ταύτας νείμω; γενέμηνται δὲ ὧδε" εἷς ἔχων ἰατρικὴν σπολ- 
λοῖς ἱχανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί" χαὶ δίχην 
δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω ϑῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας 
γείμω; ἐπὶ πάντας, ἔφη ὃ Ζεύς, καὶ πτάντες μετεχόντων" 
οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν 
ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν" χαὶ νόμον γε ϑὲς παρ᾽ ἐμοῦ, τὸν 
μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν χτείνειν ὡς νόσον 
πόλεως. 

Οὕτω δή, ὦ Σώχρατες, χαὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι 
καὶ “ϑηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεχτονιχῆς ἢ λόγος 
ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργιχῆς, ὀλέγοις οἴονται μετεῖναι 
συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐχτὸς ὧν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, 
οὐχ ἀνέχονται, ὡς σὺ φής" εἰχότως, ὡς ἐγώ φημι" ὅταν 
δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτιχῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δὲι- 
χαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι χαὶ σωφροσύνης, εἰχότως παντὸς 
ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν 
τῆς ἀρετῆς, ἢ μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ Σώχρατες, τού- 
του αἰτία. 

2 παρεσκευασμένοι Β, 564 ε ἴῃ 145. εἴ ἴῃ πηᾶτῦρ. ν]]}} ποία {πα- 
ι . 

ρεσκευασμένον ΝΊΠΑΟΡ. 50ΡΡ]. 7) 3 ἀπόλλυντοΒΤ 8β ἀϑροι- 
σϑεῖεν Τ: ἀϑροοίσειεν Β 14 δία Ὀϊ: διὰ Β, δια Τ΄ | δῶ (ζοβεΐ ναᾶγ. 
16οΐ. ΟΙ 17 νεῦθᾶ καὲ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ ἴῃ ἀυδίυτη νοσᾶῖα νἱ- 
ἀρίυγ Ηδι μος 19 μετεχόντων Τ: μετε χοντῶν Β, 568 ἴῃ ΤηΔΓρ. 
ψΊΠ] ποΐᾳ (μετεχόντων ΨΊΠΑΟΡ. 5ὈΡΡΙ. 7) 22 κτείνειν ΤΊ: κτίνειν 
Β, 564 ἴῃ τηδῦρ. νυ]! ποία 29 δεῖ Βί: δὴ Τ᾽ 30 παντὸς 5οΙρϑῖ: 
ἅπαντος ΒΤ 33 ἡ αἰτία οἸΐτα Αϑι 
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Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσϑαι, ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται τιάν-- 
τὲς ἄνϑρωποι τιάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε χαὶ 
τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὐ λαβὲ τεχμήριον. ἐν 
γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ 

5 ἀγαϑὸς αὐλητὴς ξἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην, ἣν μή 
ἐστιν, ἢ χαταγελῶσιν ἢ «χαλεπαίνουσιν, καὶ οἱ οἰχεῖοι Β 

(1.155) προσιόντες γουϑετοῦσιν ὡς μαινόμενον" ἐν δὲ δικαιοσύνῃ 
χαὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινὰ χαὶ εἰδῶσιν ὅτι 
ἄδικός ἐ ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς χαϑ' αὑτοῦ τἀληϑῆ λέγῃ 

το ἐναντίον πτολλῶν, ὃ ἐχεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τά- 
ληϑῆ λέγειν, ἐνταῦϑα μανίαν, χαί φασιν σάντας δεῖν 
φάναι εἶναι δικαίους, ἐ ἐάν τε ὦσιν ἐάν τ «εή, ἢ μαίνεσϑαι 
τὸν μὴ προσποιούμενον διχαιοσύνην᾽ ὡς ἀναγχαῖον οὐ- 
δένα ὅντιν᾽ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῖς, ἢ μὴ εἶναι α 

15 ἐν ἀνϑρώποις. 
Ὅτι μὲν οὖν πάντ᾽ ἄνδρα εἰχότως ἀποδέχονται περὶ 

ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσϑαι παντὶ με- 
τεῖναι αὑτῆς, ταῦτα λέγω" ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦν-- 
ται εἶναι οὐδ᾽ ἀττὸ τοῦ αὐτομάτου, ἀλλὰ διδαχτόν τε χαὶ 

20 ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό 
σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι. ὅσα γὰρ ἡγοῦνται (..343) 
ἀλλήλους χαχὰ ἔχειν ἄνϑρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς ϑυ- Ὁ 
μοῦται οὐδὲ γουϑετεῖ οὐδὲ διδάσχει οὐδὲ κολάζει τοὺς 
ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ᾽ ἐλεοῦσιν" οἷον 

25 τοὺς αἰσχροὺς Υ σμιιροὺς ᾿ ἀσϑενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος, 
ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν γάρ, οἶμαι, 
ἴσασιν ὅτι φύσει τὲ χαὶ τύχῃ τοῖς ἀνϑρώποις γίγνεται 
[τὰ καλὰ] καὶ τἀναντία τούτοις" ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας 
χαὶ ἀσχήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσϑαι ἀγαϑὰ ἂν- 

30 ϑρώποις, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων Ἑ 
χκαχά, ἐπὶ τούτοις που οἵ τε ϑυμοὶ γίγνονται χαὶ αἱ χο- 
λάσεις χαὶ αἱ νουϑετήσεις. ὧν ἔστιν ἕν καὶ ἧ ἀδικία καὶ 
ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον τῆς πολιτικῆς 894 

τ ἣν Τ: ἦν Β 7 προνσιόντες Τ, 564 »ν ἴῃ 745. 8 εδῶσιν Β: 
566 ἴῃ τηδγρ. ν]}1 ποΐαὉ 9 λέγηι ἼΣ Ξοὰ ἢ ἸᾺ Υ85. ΤΙ φασὶ δεῖν 
σίάντας Τ' 12 ἐάν τε ὥσιν ἐάν τε μή ΤΙ ἐὰν μήτε ὥσιν ἐαν μή Β, 
564 1ῃ τηδύρ. ν]Π1 ποία 16 νεῦϑῃϊ εἰκότως --- διὰ τὸ νἹ] ποίδ 
ἴῃ ΤηδΊρ. δαϑοτρία Β 24 ἵνα --- ἐλεοῦσιν ἀε]εντ Η]γϑοΠΙρ ΟοΥΡ. 
142 26 ὥστε τι Τ: ὥστ᾽ ἔτι Β | οἶμαι εἴσασιν (ἴῃ τηᾶγρ. 2) Β, ἴσα- 
σιν οἶμαι Τ, 5εἀ οἴμαι αχίγα ΜΘΥΒΌΠῚ α8α. Ἔ 28 τα καλὰ Βπ᾿ 
Ἰενὶ: τὰ κακὰ ΕἸΟΙΪΏι5 29 οἴονται ΤΙ: οἴονται ἡ Β 

ἢν 
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ἀρετῆς" ἔνϑα δὴ πᾶς παντὶ ϑυμοῦται χαὶ γουϑετεῖ, δῆ- 
λον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιεμιελείας χαὶ μαϑήσεως χτητῆς οὔσης. 
εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὠ Σώχρατες, τοὺς 
ἀδιχοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει, ὅτι οἵ γε 
ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασχευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς 5 
γὰρ χολάζει τοὺς ἀδιχοῦντας πιρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων 

Β χαὶ τούτου ἕνεχα, ὅτι ἠδίχησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ ϑηρίον 
ἀλογίστως τιμωρεῖται" ὃ δὲ μετὰ λόγου ἐτειχειρῶν χολά- 
ζειν οὗ τοῦ “παρεληλυϑότος ἕνεχα ἀδιχήματος τιμωρεῖται 
-- οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχϑὲν ἀγένητον ϑείη --- ἀλλὰ τοῦ τὸ 
μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖϑις ἀδιχήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος 
μήτε ἄλλος ὃ τοῦτον ἰδὼν χολασϑέντα᾽ χαὶ τοιαύτην 
διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν" ἄπτο- 
τροττῆς γοῦν ἕνεχα χολάζει. ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάν- β 

Γ τὲς ἔχουσιν, ὅσοιττερ τιμωροῦνται χαὶ ἰδίᾳ χαὶ δημοσίᾳ" τ5 
τιμωροῦνται δὲ χαὶ χολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνϑρωστοι 
οὺς ἂν οἴωνται ἀδιχεῖν, χαὶ οὐχ ἥκιστα ᾿᾿ϑηναῖοι, οἱ σοὶ 
πολῖται" ὥστε χατὰ τοῦτον τὸν λόγον χαὶ ᾿“ϑηναῖοί εἶσι 
τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι χαὶ διδαχτὸν ἀρε- 
τήν. ὡς μὲν οὖν εἰκότως ἀττοδέχονται οἱ σοὶ πολῖται χαὶ 20 
χαλκέως χαὶ σχυτοτόμου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, 
χαὶ ὅτι διδαχτὸν χαὶ παρασχευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, 

Ὁ ἀποδέδειχταί σοι, ὦ Σώχρατες, ἱχανῶς, ὥς γ᾽ ἐμοὶ φαί- 
γεται. 

Ἔτι δὴ λοιττὴ ἀπορία ἐστίν, ἣν ἀπορεῖς περὶ τῶν ἂν- 25 
δρῶν τῶν ἀγαϑῶν, τί δήποτε οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαϑοὶ τὰ 

(.3.3}) μὲν ἄλλα τοὺς αὑτῶν ὑεῖς διδάσχουσιν, ἃ διδασχάλων 
ἔχεται, χαὶ σοφοὺς ποιοῦσιν, ἣν δὲ αὐτοὶ ἀρετὴν ἀγαϑοί, 
οὐδενὸς βελτίους ποιοῦσιν. τούτου δὴ πέρι, ὦ Σώκρατες, 
οὐχέτι μῦϑόν σοι ἐρῶ, ἀλλὰ λόγον. ὧδε γὰρ ἐννόησον" 30 

Ἑ πότερον ἔστιν τι ἕν, ἢ οὐχ ἔστιν, οὗ ἀναγχαῖον σπιάντας 
τοὺς πολίτας μετέχειν, εἴττερ μέλλει τεόλις εἶναι; ἐν τούτῳ 

5 οὐδεὶς --- τῶ χκολασϑέντα ϑι1οῦ. ἤοτ]ερ. 46, 92 

1: ἔνϑα Β: ἔνϑεν τἴἵἴ 43 γὰρ Β, 564 γα ἴῃ ἴᾶ5:.Ὀ. 6 πρὸς τούτῳ 
ΒΤ: πρὸς τοῦτο 5ίοΡδει5 ΙΟο τό γετΤ: τότε Β [1 ἀδικήσῃ ὙΤ, 
ϑίοθαβρδιιβ: ἀδικήσῃ ἵνα Β (ἀδικήσῃ τινὰ ΟΥ61Π) 14 κολάζει ΤΙ κο- 
λάζειν Β, 564 1ῃ ΤηδΥρ. νἹΠΠ ποία 17 οἱ σοὶ Τ: ὃ σοι Β 20 οἱ 
σοὶ Τ: οἷς οἱ Β 23 γ᾽ ἐμοὶ Τ: γέ μοι Β 25 λοιπὴ ΒΤ: λοιπὴ ἡ 
Ηεϊπμάο 2427 αὑτῶν Τ: αὐτῶν Β 28 αὐτοὶ Τ, 564 τοὶ ἴῃ Τῶ5. 
(τοὶ ἴῃ τη ΔΓ.) 32 πόλις ΒΤ: πολίτης γο. 
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γὰρ αὕτη λύεται ΚΥὶ ἀπορία, ἣν σὺ ἀπορεῖς, ἢ αλλοϑὲ οὐ- 
δαιιοῦ. εἰ μὲν γὰρ ἔστιν χαὶ τοῦτό ἐστιν τὸ ἕν οὐ τεχτο- 
γικὴ οὐδὲ χαλχεία, οὐδὲ χεραμεία, ἀλλὰ δικαιοσύνη χαὶ 
σωφροσύνη χαὶ τὸ ὅσιον εἶναι, χαὶ συλλήβδην ἕν αὐτὸ 
προσαγορεύω εἶναι ἀνδρὸς ἀρετήν᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἐστίν, οὐ δεῖ 
πάντας μετέχειν χαὶ μετὰ τούτου πάντ᾽ ἄνδρα, ἐάν τι 

΄, Ἁ ͵ [4 ,ὔ 

χαὶ ἄλλο βούληται μανϑάνειν ἢ τιράττειν, οὕτω πράττειν, 
ἄνευ δὲ τούτου μή, ἢ τὸν μὴ μετέχοντα χαὶ διδάσκειν 
χαὶ χολάζειν, καὶ παῖδα καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖχα, ἕωσπερ 
ἂν χολαζόμενος βελτίων γένηται, ὃς δ᾽ ἂν μὴ ὑπιαχούῃ 
χολαζόμενος χαὶ διδασχόμενος, ὡς ἀνίατον ὄντα τοῦτον 
ἐχβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων ἢ ἀποχτείνειν᾽ εἰ οὕτω μὲν 
ἔχει, οὕτω δ᾽ αὐτοῦ πεφυχότος οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες εἰ τὰ 
μὲν ἄλλα διδάσχονται τοὺς ὑεῖς, τοῦτο δὲ μή, σχέψαι 

᾿: ,ὕ [4 ὡς ϑαυμάσιοι γίγνονται οἱ ἀγαϑοί. ὅτι μὲν γὰρ διδακ- 
τὸν αὐτὸ ἡγοῦνται χαὶ ἰδίᾳ χαὶ δημοσίᾳ, ἀπεδείξαμεν" 

- , - Ν 

διδαχτοῦ δὲ ὄντος καὶ ϑερατπευτοῦ τὰ μὲν ἄλλα ἄρα τοὺς 
- τ᾿ 2 , ὑεῖς διδάσχονται, ἐφ᾽ οἷς οὐχ ἔστε ϑάνατος ἡ ζημία, ἐὰν 

(ἡ ἐπίστωνται, ἐφ᾽ ὧν δὲ ἢ τε ζημία ϑάνατος αὐτῶν 
τοῖς παισὶ χαὶ φυγαὶ μὴ μαϑοῦσι μηδὲ ϑεραπευϑεῖσιν 

3 Ν - , ΄ ΄ 

εἰς ἀρετήν, χαὶ ττρὸς τῷ ϑανάτῳ χρημάτων τε δημεύσεις 
χαὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ξυλλήβδην τῶν οἴχων ἀνατροπαί, 

- ’ - -» 

ταῦτα δ᾽ ἄρα οὐ διδάσχονται οὐδ᾽ ἐπιμελοῦνται ττᾶσαν 
ἐπιμέλειαν; Οἴεσϑαί 7γὲ χρή; ὦ Σώχρατες. Ἔχ παίδων 
σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρι οὑττερ ἂν ζῶσι, καὶ διδάσκουσι 
χαὶ νουϑετοῦσιν. ἐπειδὰν ϑᾶττον συνιῇ τις τὰ λεγόμενα, 

χαὶ τροφὸς χαὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς χαὶ αὐτὸς ὃ πα- 
, [4 , " ς 

τὴρ περὶ τούτου διαμάχονται, ὅπως βέλτιστος ἔσται ὁ 
σαῖς, σπταρ᾽ ἕχαστον χαὶ ἔργον χαὶ λόγον διδάσχοντες χαὶ 
3 ’ὔ “ Ν Χ ΄, οἱ Ἁ 27 Ἁ ’ 

ἐνδειχνύμενοι, ὁτε τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἀδιχον, καὶ τόδε 
οὖ ΄ ΄ Χ 2 ΄ Ἀ ΄ ᾿Ἶ “ ᾽, Ν 

μὲν χαλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν, καὶ τόδε μὲν ὁσιον, τόδε δὲ 
2 κ᾿ 5 , , Χ 

ἀνόσιον, χαὶ τὰ μὲν ποίει, τὰ δὲ μὴ ποίει" χαὶ ἐὰν μὲν 

Ι σὺ Τ: σοὶ Β, 564 ἴῃ ΠηδΥρ. νἹΠ ποία 3 κεραμία ΒΤ 8777: 
ῇ Β, 564 ἢ ΤΉ ΔΥΓΡ. νΙ1 ποία 9 καὶ παῖδα καὶ “ἄνδρα καὶ γυναῖκα 

ἀοἰενὶς Πευϑο ἢ 6 13 εἰ ροβί ἄνδρες ἀε]ονὶς Ηδισαα 15 ϑαυ- 
μάσιεοι 50Ὑ1051 (Ο]1ΠπῈ δἰϊδ ΚτοβοΠε]): ϑαυμασίως ΒΤ, ϑαυμάσιοί σοι 
ΘΟΒ] ΘΙ ουτηθοποΥ (ὡς ϑαυμάσιον ΝΕ] ϑαυμάσια γίγνοιτ᾽ ἂν 5176 οὗ 
ἀγαϑοί Τ)οῦτες δάνετϑβ.. ΤΠ 391) | οἱ ἀρφϊενῖς ΠΘύβοΏ]α, οἱ ἀγαϑοὶ 
ἀγαϑοὶ Η!γβοῃϊρ 18 ἡ Τ; ἢ Β, 564 ἴῃ τηδῦρ. νἹ] ποία 19 ὧν 
ΘΒ τ Ηεϊπάοτῃ 52 ξυλλήβδην ἀφ θνιῖ Ηἰγβομὶρ 26 συνιηι Β, 
συνίη Τ᾽ 428 ὅπως ΒΤ: ὅπως ὡς. 32 τὰ μὲν --- τὰ δὲ Β: τάδε 
μὲν --- τάδε δὲ Τ' 
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ἑχὼν πείϑηται" εἰ δὲ μή, ὥσπερ ξύλον διαστρεφόμενον 
χαὶ καμπτόμενον εὐϑύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς. μετὰ 
δὲ ταῦτα εἰς διδασχάλων πέμττοντες πολὺ μᾶλλον ἐντέλ- 
λονται ἐπιμελεῖσθαι εὐχοσμίας τῶν τεαίδων ἢ γραμμά- 
των τε χαὶ χιϑαρίσεως" οἱ δὲ διδάσχαλοι τούτων τε ἐπι- 
μελοῦνται, χαὶ ἐπειδὰν αὖ γράμματα μάϑωσιν χαὶ μέλ-- 
λωσιν συνήσειν τὰ γεγραμμένα, ὥσπερ τότε τὴν φωνήν, 
παρατιϑέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάϑρων ἀναγιγνώσχειν 
ποιητῶν ἀγαϑῶν ποιήματα χαὶ ἐχμανϑάνειν ἀναγχάζου- 
σιν, ἐν οἷς πολλαὶ μὲν νουϑετήσεις ἔνεισιν, πολλαὶ δὲ 
διέξοδοι καὶ ἔπαινοι χαὶ ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγα- 
ϑῶν, ἵνα ὃ σαῖς ζηλῶν μιμῆται χαὶ ὀρέγηται τοιοῦτος 
γενέσϑαι. οἵ τ᾽ αὖ κιϑαρισταί, ἕτερα τοιαῦτα, σωφρο- 
σύνης τὲ ἐπιμελοῦνται χαὶ ὅπως ἂν οἱ νέοι μηδὲν χα- 
χουργῶσιν" πρὸς δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κιϑαρίξειν μάϑω- 
σιν, ἄλλων αὖ ποιητῶν ἀγαϑῶν ποιήματα διδάσχουσι 
μελοττοιῶν, εἰς τὰ κιϑαρίσματα ἐντείνοντες, χαὶ τοὺς 
ῥυϑμούς τε χαὶ τὰς ἁρμονίας ἀναγκάζουσιν οἰχειοῦσϑαι 

ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων, ἵνα ἡμερώτεροί τε ὦσιν, χαὶ 
εὐρυϑμότεροι χαὶ εὐαρμοστότεροι γιγνόμενοι χρήσιμοι 
ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τὲ χαὶ πράττειν" πᾶς γὰρ ὃ βίος τυῦ 
ἀνθρώπου εὐρυϑμίας τε χαὶ εὐαρμοστίας δεῖται. ἔτι 
τοίνυν πρὸς τούτοις εἰς παιδοτρίβου πέμττουσιν, ἵνα τὰ 
σώματα βελτίω ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ 
οὔσῃ, χαὶ μὴ ἀναγχάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν πονηρίαν 
τῶν σωμάτων χαὶ ἐν τοῖς πολέμοις χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 

πράξεσιν" χαὶ ταῦτα ποιοῦσιν οἱ μάλιστα δυνάμενοι 
«μαλισταῦ" μάλιστα δὲ δύνανται οἱ πλουσιώτατοι" χαὶ 
οἱ τούτων ὑεῖς, πρῳαίτατα εἰς διδασχάλων τῆς ἡλικίας 
ἀρξάμενοι φοιτᾶν, ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται. ἐπειδὰν 
δὲ ἐχ διδασχάλων ἀτταλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ τούς τε νό- 

3 πέμποντες ΟὈϑαυζαίΐστη Β 7 συνήσειν ΤΙ: συνοίσειν Β 
19 ἡμερώτεροί Τ: ἢ μετέωροί Β 23 πρὸς τούτοις οτῆ. ἀρορτ. Η 
Ι πέμπουσιν Τ: πέμπωσιν Β, 564 ἴῃ τηᾶῦρ. ν] 1] ποία 24 βελτίω 
ΒΤ: βέλτιον ΕΧ σδῆοῃςβ (οθείδηο πον. Ἰδςΐ, 270 βου απ άυτη δϑϑεΐ 
27 οἱ ΤΌ: οὐ Β΄ μέγιστα δυνάμενοι" μέγιστα ΝΑΌΘΥ σοχήτη. Π 82 | 
δυνάμενοι μάλιστα Ἠεϊπάοτγβιυπι 5θουζιβ ϑααρρα: δυνάμενοι ΒΤ 
29 πρωιαίτατα ΤΌ, προιέτατα Β | εἰς διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξά- 
μενοι ΒΤ: τῆς ἡλικία εἰς διδασκάλων ἀρξάμενοι ι| εἰς διδασκάλων 
εἰ ἐκ δεδασκάλων ἀεϊονιὶ ΝΑΡΕΟΓ 31 ἐκ --- αὐ τούς τε Τ: εἰς --- 
αὐτοῦ ὅτε Β, 564 ἴῃ τηᾶγρ. νἹϊ ποία 

(ἢ. 564) 
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'μους ἀναγχάζει μανϑάνειν χαὶ κατὰ τούτους ζῆν [κατὰ 
παράδειγμα], ἵνα μὴ αὐτοὶ ἐφ᾽ αὑτῶν εἰχῇ πράττωσιν, 
ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς “μήπω δεινοῖς 
γράφειν τῶν παίδων ὑπτογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι 
οὕτω τὸ γραμματεῖον διδόασιν καὶ ἀναγχάζουσι γράφειν 
χατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, ὡς δὲ καὶ ἡ πόλις νό- 
μους ὑπογράψασα, ἀγαϑῶν χαὶ παλαιῶν γομοϑετῶν εὕὑ-- 
ρήματα, κατὰ τούτους ἀναγκάζει χαὶ ἄρχειν καὶ ἄρχε- 
σϑαι᾿ ὃς δ᾽ ἂν ἐχτὸς βαίνῃ τούτων, χολάζει, καὶ ὄνομα 
τῇ χολάσει ταύτῃ καὶ παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἄλλοϑι πολλαχοῦ, 
ὡς εὐϑυνούσης τῆς δίκης, εὐϑῦναι. τοσαύτης οὖν τὴῆξ 

ἐπιμελείας οὔσης περὶ ἀρετῆς ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, ϑαυμά- 
ζεις, ὦ Σώχρατες, χαὶ ἀπορεῖς, εἰ διδαχτόν ἔστιν ἀρετή; ; 
ἀλλ᾽ οὐ χρὴ ϑαυμάζειν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, εἰ μὴ δι- 
δαχτόν. 

“ιὰ τί οὖν τῶν ἀγαϑῶν πατέρων σολλοὶ ὑεῖς φαῦλοι 
γίγνονται; τοῦτο αὖ μάϑε᾽ οὐδὲν γὰρ ϑαυμαστόν, εἴττερ 
ἀληϑῆ ἐγὼ ἐν τοῖς ἔμπιρροσϑεν ἔλεγον, ὅτε τούτου τοῦ 
πράγματος, τῆς ἀρετῆς, εἰ μέλλει πόλις εἶναι, οὐδένα δεῖ 
ἰδιωτεύειν. εἰ γὰρ δὴ ὃ λέγω οὕτως ἔχει --- ἔχει δὲ μά- 
λιστα πάντων οὕτως --- ἐνϑυμήϑητι ἄλλο τῶν ἐπιιτηδευ--: 
εὐὰμ ὁτιοῦν χαὶ μαϑημάτων προελόμενος. εἰ μὴ οἷόν 
τ᾽ ἦν πόλιν εἶναι, εἰ μὴ χιάντες αὐληταὶ ἥμεν, ὅττοῖός τις 
ἐδύνατο ἕχαστος, χαὶ τοῦτο χαὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ πᾶς 
πάντα χαὶ ἐδίδασχε καὶ ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶς αὖὐ- 
λοῦντα, καὶ μὴ ἐφϑόνει τούτου, ὥσττερ νῦν τῶν δικαίων 
χαὶ τῶν νομίμων οὐδεὶς φϑονεῖ οὐδ᾽ ἀποχρύπτεται 
«“ - ,ῃ ᾽ὔ Ὰ ἘΣ Ἁ 3 ς “- 

ὥσπερ τῶν ἄλλων τεχνημάτων᾽ λυσιτελεῖ γὰρ οἶμαι ημῖν. 
ἡ ἀλλήλων δικαιοσύνη καὶ ἀρετή" διὰ ταῦτα πᾶς παντὶ 
προϑύμως λέγει καὶ διδάσχει χαὶ τὰ δίκαια χαὶ τὰ νό- 
μιμα. εἰ οὖν οὕτω χαὶ ἐν αὐλήσει πᾶσαν προϑυμίαν χαὶ 
ἀφϑονίαν. εἴχοιϊεν ἀλλήλους διδάσχειν, οἴει ἂν τι, ἔφη, 
μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, τῶν ἀγαϑῶν αὐλητῶν ἀγαϑοὺς αὖ-- 
λητὰς τοὺς ὑεῖς γίγνεσϑαι ἢ τῶν φαύλων; οἶμαι μὲν οὔ, 

Ι καϑάπερ παράδειγμα Ηεϊηάογῇ, νεῦρα ἀο]ενὶ 5. γραμμα- 
τεῖον Β: γφραμμάτιον Ἢ 6 ὡς ΒΤ 9 ὄνομα τῇ ΤΌ: ὀνόματι Β 
11 εὐϑυναι Β, εὐϑύναι Τ 19 πόλις Βί: πολίτης Ὕ 20 ὃ λέγω 
ΤΊ: ὁ λέγων Β, 568 ἴῃ τηδγρ. ν][11 ποία 25 καὶ ἐδίδασχε ΒΤ: ὅδε: 
δασκε ΨιηάοΡ. 5ῈΡΡ]. 7 28 ἡμῖν ΘιΈρβδηαβ: ὑμῖν ΒΤ 29 ἢ 
Β, 564 5ρι τι δχ εηεηά. 30 καὶ ρΡοβί διδάσκει ἀΡ6 556 νυἱῖ 
ΚτοβοΠεὶ 
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ἀλλὰ ὅτου ἔτυχεν ὃ ὑὸς εὐφυέστατος γενόμενος εἰς αὔλη- 

σιν, οὗτος ἂν ἐλ λόγεμος ηὐξήϑη, ὅτου δὲ ἀφυής, ἀχλεύς" 
χαὶ πολλάκις μὲν ἀγαϑοῦ αὐλητοῦ φαῦλος ἂν ἀπέβη, 
πολλάκις δ᾽ ἂν φαύλου ἀγαϑός" ἀλλ οὖν αὐληταὶ γ᾽ ἂν 
χεάντες ἦσαν ἱχαγοὶ ὡς σερὸς τοὺς ἰδιώτας καὶ μηδὲν αὖ- 
λήσεως ἑἕπαΐοντας. οὕτως οἴου χαὶ νῦν, ὅστις σοι ἀδι- 
χώτατος φαίνεται ἄνϑρωτπος τῶν ἐν ἐννόμοις ἀνϑρώποις 
τεϑραμμένων, δίκαιον αὐτὸν εἶναι χαὶ δημιουργὸν τούτου 
τοῦ πράγματος, εἰ δέοι αὐτὸν χρένεσϑαι πρὸς ἀνϑρώ- 
πους, οἷς μῆτε παιδεία ἐστὶν μήτε δικαστήρια μήτε. γό- 
μοι μηδὲ ἀνάγχη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναγκάζουσα ἄρε- 
τῆς ἐπιμελεῖσϑαι, ἀλλ εἶεν ἀγριοί τινες, οἵους στερ ττέ- 
ρυσιν Φερεχράτης ὃ ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ «Ἰηναίῳ. ἦ 
σφόδρα ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος, ὥσπερ 
οἱ ἐν ἐκείνῳ τῷ χορῷ μισάνϑρωποι, ἀγαπήσαις ἄν, εἰ 
ἐγτύχοις Εὐρυβάτῳ καὶ Φρυνωνδᾳ, χαὶ ἀνολοφύραϊ ἂν 
ποϑῶν τὴν τῶν ἐνθάδε ἀνϑρώπων πονηρίαν" νῦν δὲ 
τρυφᾷς, ὦ Σώκρατες, διότι πάντες διδάσχαλοί εἰσιν ἀρε- 
τῆς, καϑ' ὅσον δύνανται ἕ ἕχαστος, καὶ οὐδείς σοι φαίνεται 
εἶναι᾽ ὥσπερ ἂν εἰ ζητοῖς τίς διδάσκαλος τοῦ ἑλληνίζειν, 
οὐδ᾽ ἂν εἷς φανείη, οὐδέ γ᾽ ἄν, οἶμαι, εἰ ζητοῖς τίς ἂν 
ἡμῖν διδάξειεν τοὺς τῶν χειροτεχνῶν ὑεῖς αὐτὴν ταύτην 
τὴν τέχνην, ἣν δὴ παρὰ τοῦ πατρὸς μεμαϑήκασιν, χκαϑ' 
ὅσον οἷός τ ἣν ὃ πατὴρ καὶ οἱ τοῦ πατρὸς φίλοι ὄντες 
ὁμότεχνοι, τούτους ἔτι τίς ἂν διδάξειεν; οὐ ῥάδιον οἶμαι 
εἶναι, ὠ Σώκρατες, τούτων διδάσχαλ ον φανῆναι, τῶν δὲ 
ἀπείρων παντάττασι ῥᾷάδιον, οὕτω δὲ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλ- 
λων τιάντων᾽ ἀλλὰ χἂν εἰ ὀλίγον ἔστιν τις ὅστις διαφέρει 

12 εἶεν --- τ2 Δηναίῳ Αἴδεη. 5, 59 

4 οὖν ἀε]ενῖξ Αβε | γ᾽ ἂν ΒΒΠΕίο εἰ Ναξτπδηη ἀς ΡΙδῖ. Ῥγοΐδρ. 
12: γοῦν ΒΤ 6 οἴου καὶ ΒΤ: ᾧου κἂν ΘαΌΡΡΕ (δίκαιον ἃ ἂν ἀυ- 
[Στ τος Ρτοροβαϊξ Ἠεϊπάοτ) 7 ἐν ἐννόμοις ἀνϑρώποις ΕἸοΙ- 
Ὧυ5 (ἐν νόμοις καὶ ἐννόμοις ἀνϑρώποις ΒΔΡΡΕ): ἐν νόμοις καὶ ἀν- 
ϑρώποις ΒΊ, ἐν νόμοις καὶ ἐν τρόποις 1)06Ε εὐ]ϑὶῃ 10 παιδεία 
Ὑ: παιδιά. Β᾽ » 564 [Ιπ τηδῦρ. νἱ] 1 ηοία 12 οἵουσπερ ̓ Η!γβομῖρ 
ἈΡοΪορ. 127, οἵ. (οθεῖ πον. θεοί. 619: οἷοί περ οὕς ΒΤ, οἵους Αἴῃε- 

ΤιΔΘῸ5 13 ὁ ποιητὴς 1. ς. ἀεΙανι (ορεί | ληναίῳ ἢ Τ, ληναίων Β 
τς μισάνϑρωποι ΒΤ: ἡμιάνϑρωποι ἩδΙ τς ἢ, μεξάνϑρωποι Ὁ 5 
ΔΗ[ΠΟ]. Ραϊδί. Π]. 2. 800, μεσάνϑρωποι Τ,Θἢγ5 ἈΠείη. Μυ5. ΧΧΝΗ͂ 346 
16 ἐντύχοις Β: ἐντύχαις Τ [ ἀνολοφύραι Τ: ἀναλοφύραι Β, 56ἀ ἴῃ 
ΤΉΔΤΡ. νἱ] ποία 20 εἶναι ἨδΙΠπαοτί: εἶϑ'᾽ Β, εἰϑ᾽ Τ, εἷς Ηςππδπη, 
ἐπεὶ ΠΕ Π ΡῈ Κ Ηἰβϑιηκ δηϊπιδᾶν, 27 23 ἣν ἤδη Ηεϊπάοτε 25 τίς 
ΒΤ: τις ὙΠΟ Κα Δηη 
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ἡμῶν προβιβάσαι εἰς ἀρετήν, ἀγαπητόν. ὧν δὴ ἐγὼ οἷ- Β 
μαι εἷς εἶναι, χαὶ διαφερόντως ἂν τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων 
ὀνῆσαί τινα πρὸς τὸ χαλὸν κἀγαϑὸν γενέσϑαι, χαὶ ἀξίως 
τοῦ μισϑοῦ ὃν πράττομαι, χαὶ ἔτι πλείονος, ὥστε καὶ 

5 αὐτῷ δοχεῖν τῷ μαϑόντι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν τρόπον τῆς 

πράξεως τοῦ μισϑοῦ τοιοῦτον σπιξποίημαι" ἐπειδὰν γάρ 
τις παρ ἐμοῦ μάϑῃ, ξὰν μὲν βούληται, [ ἀττοδέδωκεν] ὃ 
ἐγὼ πράττομαι ἀργύριον" ξὰν δὲ μή, ἐλθὼν εἰς ἱερόν, 
ὁμόσας, ὅσου ἂν φῇ ἄξια εἶναι τὰ μαϑήματα, τοσοῦτον ( 

το χατέϑηχε. 
Τοιοῦτόν σοι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἐγὼ χαὶ μῦϑον χαὶ 

λόγον εἴρηχα, ὡς διδαχτὸν ἀρετὴ καὶ ᾿“ϑηναῖοι οὕτως 
ἡγοῦνται, χαὶ ὅτι οὐδὲν ϑαυμαστὸν τῶν ἀγαϑῶν πατέρων 
φαύλους ὑεῖς γίγνεσϑαι καὶ τῶν φαύλων ἀγαϑούς, ἐτπεεὶ 

τς χαὶ οἵ Πολυχλείτου ὑεῖς, Παράλου χαὶ Ξανϑίπτπου τοῦδε 
ἡλιχιῶται, οὐδὲν πρὸς τὸν πατέρα εἰσίν, καὶ ἄλλοι ἄλλων 
δημιουργῶν. τῶνδε δὲ οὔττω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν" ἔτι 
γὰρ ἐν αὐτοῖς εἰσιν ξλπτέδες" νέοι γάρ. 9) 

(126) Πρωταγόρας μὲν τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ἐπιδειξάμενος 
20 ἀπεπαύσατο τοῦ λόγου. χαὶ ἐγὼ ἐπὶ μὲν πολὺν χρόνον 

χεχηλημένος ἔτι πρὸς αὐτὸν ἔβλεπον ὡς ἐροῦντα τι, ἐπι- 
ϑυμῶν ἀχούειν" ἐπεὶ δὲ δὴ ἡσϑόμην ὅτι τῷ ὄντι σεξπταυ- 
μένος εἴη, μόγις πως ἐμαυτὸν ὡσπερεὶ συναγείρας εἶπον, 
βλέψας πρὸς τὸν Ἱπποχράτη" Ὃ παῖ πολλοδώρου, ὡς 

25 χάριν σοι ἔχω ὅτι προὔτρεψάς μξ ὧδε ἀφιχέσϑαι" γστολ- 
λοῦ γὰρ ποιοῦμαι ἀχηχοέναι ἃ ἀχήχοα Πρωταγόρου. ἔγωγε Ἑ 
ἐν μὲν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ ἡγούμην οὐχ εἶναι ἄνϑρω- 
πίένην ἐπιμέλειαν, ῇ ἀγαϑοὶ οἱ ἀγαϑοὶ γίγνονται" νῦν δὲ 
πέπεισμαι. σττλὴν σμιχρόν τέ μοι ἐμποδών, ὃ δῆλον ὅτι (.345}0) 

30 Πρωταγόρας ῥᾳδίως ἐπεχδιδάξει, ἐπειδὴ καὶ τὰ πολλὰ 
ταῦτα ἐξεδίδαξεν. καὶ γὰρ εἰ μέν τις περὶ αὐτῶν τούτων 
συγγένοιτο ὁτῳοῦν τῶν δημηγόρων, τάχ ἂν καὶ τούτου" 829 
τοιούτους λόγους ἀκούσειεν ἢ Περιχλέους Τ᾽ ἄλλου τινὸς 
τῶν ἱχανῶν εἰχτεῖν" εἰ δὲ ἐπανέροιτό τινά τι, ὥσπερ βι- 

3 ὀνῆσαί ὉΟΡΥΘΘ δάνουϑ. 1301: νοῆσαέ ΒΤ " ἀποδέδωκεν 
ἄεϊονιῖ ϑααρρα, ἀπέδωκεν ΚΥοΚΟΠΕΙ 20 ἔτε μὲ» 5ΞοΥ ΘΠ ππ εἴ 
ἔτι ἀε]θηάττη ρυΐο 21 τε ΒΤ: ἔτε Ἡογ]εῖη ΕἼΘ ΟΙ 615. ΔηΔ8]. 
(1874) 156 225 δὲ δὴ Β: ὁ, δὲ ΤΙ σεπαυμιένος, ΤΡ: πεπαυσμένος 
Β, 564 ἴῃ τηδύρ. ν]] ποία 26 ἔγωγε Β: ἐγὼ γὰρ Τ 32 τούτου 
τοιούτους ΘΑΌΡΡΕ: τοιούτους Β'᾽ 534 ὥσπερ ΒΤ: οὐχ ὥσπερ 
Ἡδττηδηῃ, 



14 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 829. 

βλία οὐδὲν ἔχουσιν οὔτε ἀποχρίνασϑαι οὔτε αὑτοὶ ἐρέ- 
σϑαι, ἀλλ ἐάν τις καὶ σμιχρὸν ἐπτερωτήσῃ τι τῶν ῥηϑέν-- 
των, ὥσπερ τὰ χαλχεῖα τιληγέντα μαχρὸν ἤχεῖ χαὶ ἀπο- 
τείνει, ἐὰν μὴ ἐπιλάβηταί τις, καὶ οἵ ῥήτορες οὕτω 
σμιχρὰ ἐρωτηϑέντες δόλιχον χατατείνουσι τοῦ λόγου. 
Πρωταγόρας δὲ ὅδε ἱχανὸς μὲν μαχροὺς λόγους καὶ κα- 
λοὺς εἰπεῖν, ὡς αὐτὸ δηλοῖ, ἱχανὸς δὲ καὶ ἐρωτηϑεὶς 
ἀποχρίνασϑαι κατὰ βραχὺ χαὶ ἐρόμενος περιμεῖναί τε 
χαὶ ἀποδέξασϑαι τὴν ἀπόχρισιν, ἃ ὀλίγοις ἐστὶ παρε- 
σχευασμένα. »ῦν οὖν, ὦ Πρωταγόρα, σμιχροῦ τινος ἐν- 
δεής εἰμι ττάἀντ᾽ ἔχειν, εἴ μοι ἀποχρίναιο τόδε. τὴν ἀρετὴν 
φὴς διδαχτὸν εἶναι, καὶ ἐγὼ εἴπερ ἄλλῳ τῳ ἀνϑρώπων, 
πειϑοίμην ἂν χαὶ σοὶ [τείϑομαι]" ὃ δ᾽ ἐϑαύμασά σου 
λέγοντος, τοῦτό μοι ἔν τῇ ψυχῇ ἀποπτλήρωσον. ἔλεγες 
γὰρ ὅτι ὃ Ζεὺς τὴν δικαιοσύνην χαὶ τὴν αἰδῶ πέμψειεν 
τοῖς ἀνθρώποις, χαὶ αὖ πολλαχοῦ ἐν τοῖς λόγοις ἐλέγετο 

ὑπὸ σοῦ τ δικαιοσύνη χαὶ σωφροσύνη χαὶ ὁσιότης χαὶ 
πάντα ταῦτα ὡς ἕν τι εἴη συλλήβδην, ἀρετή" ταῦτ᾽ οὖν 
αὐτὰ δίελϑέ μοι ἀχριβῶς τῷ λόγῳ, πότερον ἕν μέν τί 
ἐστιν ἡ ἀρετή, μόρια δὲ αὐτῆς ἐστιν ἡ δικαιοσύνη καὶ 
σωφροσύνη χαὶ ὁσιότης, ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ νυνδὴ ἐγὼ ἔλε- 
γον πάντα ὀνόματα τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς ὄντος" τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ 
ἔτι ἐττιπτοϑῶ. 

“λλὰ ῥᾷάδιον τοῦτό γ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποχρίνα- 
σϑαι, ὅτι ἑνὸς ὄντος τῆς ς ἀρετῆς μόριά ἐστιν ἃ ἐρωτᾷς. 
Πότερον, ἔφην, ὥσττερ τιροσώπου τὰ μόρια μόριά ἐστιν, 
στόμα τε χαὶ δὶς χαὶ ὀφϑαλμοὶ χαὶ ὦτα, ἢ ὥσπερ τὰ 
τοῦ χρυσοῦ μόρια οὐδὲν διαφέρει [τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων] 
ἀλλήλων χαὶ τοῦ ὅλου, ἀλλ ἢ μεγέϑει χαὶ σμιχρότητι; 

3 ἀποτείνει Τ: ἀποτίνει ΒΒ 5 δόλιχον Βίθρμαπαβ: δολιχὸν ΒΤ 
7 αὐτὸ ΔΡΟΡΥ. ΡΑΙΪδΙ ΠυΤη 1811: αὐταΒΤ 8 ἀποκρίνεσθαι Τ' 12 τῳΐτ: 
τῶν Β, 564 1ῃ τῆδγρ. νἹῦ!} ποία ] αν ϑρώπων, πειϑοίμην ἂν καὶ σοί 
Ηεἰπάοτε: ἀν ϑρώπων πειϑοίμη» ἂν καὶ σοὶ πείϑομαι τ ανϑρώ- 
πων, καὶ σοὶ πείϑομαι ΚΚΥοΞΟΠε] 14 τοῦτό Β: τοῦτόν Τ'΄ | ἐν τ[ῆ 
ψυχῆ] Ἰποῖασα ἴῃ ἰδσιπα ΒΌΡΡΙενῖς Ὁ (1Π τηᾶγρ.. νἹ Ὁ} ποῖ) 15 γὰρ 
ὅτε ὁ ἴῃ Ἰδουπᾶ 5ῈΡΡΙ εν] Ὁ | δεκαεοσύνην καὶ Β (δικαιοσύνην καὶ 
Τὴ πέμψειε), Ἰποῖ58 ἴῃ Ιασαπἃ Ξαρρ]ον ς Ὀ 16 αὖ ἴῃ ἰαουπδ. 
ΞΌΡΡΙΕονι Ὁ 21 ἢ ταῦτ᾽ Τ: εἰ τ᾿ αὖ Β, 5ε4 ἴῃ τηδγρ. ὙἹΠΙ ποίδ 
23 ποϑῶ ΔΡΟΞΥ. Αὐτοί δηιτη 56 28 ἕτερα τῶν ἴῃ ἰδουηᾷ 50}- 
Ρίενῖς Ρ, τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων ἀε]ενῖ, οἵ. 349 ς 29 ἀλλήλων καὲ 
τοῦ ἴῃ Ιᾶσυπᾶ ΞΌΡΡΙονὶ: Ρ, ἀλλήλων τε καὶ Ἠεϊπάοτῇ, ἀλλήλων ἀ6- 
Ἰεντ ΘΔῸΡΡΘΕ | μεγέϑει, «οὐ γέϑειῚ ἴῃ Ιασι πα συρρ Θνῖ " 
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Ἐχείνως μοι φαίνεται, ὡ Σώχρατες ̓  ὥσπερ τὰ τοῦ προ- Ἐ 
σώτπτου μόρια ἔχει πρὸς τὸ ὅλον πρόσωτσιον. Πότερον 
οὖν, ἣν ὃ, ἐγώ, χαὶ μεταλαμβάνουσιν οἱ ἄνϑρωποι τού- 
των τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων οἱ μὲν ἄλλο, οἱ δὲ ἄλλο, ἢ 

5 ἀνάγχη, ἐάνττερ τις ἕν λάβῃ, ἅπαντα ἔχειν; Οὐδαμῶς, 
ἔφη, ἐπεὶ πολλοὶ ἀνδρεῖοί εἰσιν, ἄδικοι δέ, καὶ δίκαιοι 
αὖ, σοφοὶ δὲ οὐ. Ἔστιν γὰρ οὖν χαὶ ταῦτα μόρια τῆς (346) 
ἀρετῆς, ἔφην ἐγώ, σοφία τὲ χαὶ ἀνδρεία; Πάντων μά- 890 

λιστα δήπου, ἐ ἔφη" καὶ μέγιστόν 78 ̓  σοφία τῶν μορίων. 
το Ὥχαστον δὲ αὐτῶν ἔστιν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο; 

Ναί. Ἦ καὶ δύναμιν αὐτῶν ἕχαστον ἡδέα. ἔχει, ὥσπερ 
τὰ τοῦ προσώπου; οὐκ ἔστιν ὀφϑαλμὸς οἷον τὰ ὦτα, 
οὐδ᾽ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἢ αὐτή" οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐ δῦ 
ἔστιν οἷον τὸ ἕτερον οὔτε χατὰ τὴν δύναμιν οὔτε χατὰ τὰ 

τς ἄλλα᾽ ἀρ᾽ οὖν οὕτω χαὶ τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια οὐχ ἔστιν 
τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον, οὔτε αὐτὸ οὔτε ἡ δύναμις αὖ- Β 
τοῦ; ἢ δῆλα δὴ ὃ ὅτε οὕτως ἔχει, εἴπερ τῷ σπαραδείγματί 
γε ἔοιχεν; “4λ} οὕτως, ἔφη. χαὶ ἐγὼ εἶπον" Οὐδὲν ἄρα 
ἐστὶν τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων ἀλλ᾽ οἷον ἐπιστήμη, οὐδ᾽ 

20 οἷον δικαιοσύνη, οὐδ᾽ οἷον ἀνδρεία, οὐδ᾽ οἷον σωφροσύνη, 
οὐδ᾽ οἷον ὁσιότης. Οὐκ ἔφη. Φέρε δή, ἔφην ἐγώ, κοινῇ 
σχεψώμεϑα ποῖόν τι αὐτῶν ἐστὶν ἕχαστον. πρῶτον μὲν 
τὸ τοιόνδε" ἢ δικαιοσύνη πρᾶγμά τέ ἔστιν ἢ οὐδὲν ας 
πρᾶγμα; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοχεῖ" τί δὲ σοί; Κὰαμοί, ἔφη. Τί 

25 οὖν; εἴ τις ἔροιτο ἐμέ τε χαὶ σέ᾽ ὦ Πρωταγόρα τὲ χαὶ 
Σώχρατες, εἴπετον δή μοι, τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ὃ ὠνομά- 
σατεὲ ἄρτι, ἢ δικαιοσύνη, αὐτὸ τοῦτο δίχαιόν ἐστιν ἢ 
ἄδικον; ἐγὼ μὲν ἂν αὐτῷ ἀποκχριναίμην. ὅτι δίκαιον" σὺ 
δὲ τίν᾽ ἂν ψῆφον ϑεῖο; τὴν αὑτὴν ἐμοὶ ἢ ἄλλην; Τὴν αὖὐ- 

30 τήν, ἔφη. Ἔστιν ἄρα τοιοῦτον ῆ δικαιοσύνη οἷον δίκαιον 
εἶναι, φαίην ἂν ἔγωγε ἀπεοχρινόμενος τῷ ἐρωτῶντι" οὐχ- Ὁ 
οὖν χαὶ σύ; “Ναί, ἔφη. Εἰ οὖν μετὰ τοῦτο ἡμᾶς ἔροιτο" 
οὐχοῦν καὶ ὁσιότητά τινά φατε εἶναι; φαῖμεν ἂν, ὡς 
ἐγῴμαι. Ναί, ἢ δ᾽ ὃς. Οὐχοῦν φατὲ καὶ τοῦτο τιρρᾶγμά 

35 τι εἶναι; φαῖμεν ἄν" ἢ οὔ; Καὶ τοῦτο συνέφη. Πότερον 
δὲ τοῦτο αὐτὸ τὸ πρᾶγμά φατε τοιοῦτον πιεφρυχέναι οἷον 
ἀνόσιον εἶναι ἢ οἷον ὅσιον; ἀγαναχτήσαιμ ἂν ἔγωγ᾽, 

18 ἔφη Β: ἔφη ἔχει ὦ Σώκρατες Τ΄ τὸ ἀλλ᾿ Β, ἄλλοτ᾽ 24 ἐλον 

ΗἸγβΟῖΡ : καί μοι Β, καὶ ἐμοί Το 32 σύ Τ: σοί Β 33 φᾶμιεν Β 
37 ἀγανακτήσαιμ᾽ ἂν ἐΤ: ἀγανακτήσαιμεν Β, 564 1 πηδᾶΥρ. 11 ποία 
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ἔφην, τῷ ἐρωτήματι, χαὶ εἴποιμ᾽ ἄν" εὐφήμει, ὦ ἄν- 
Ἑ ϑρωπε᾿ σχολῇ μεντᾶν τι ἄλλο ὅσιον εἴη, εἰ μὴ αὐτή γε 
ἣ ὁσιότης ὅσιον ἔσται. τί δὲ σύ; οὐχ οὕτως ἂν ἀποχρί- 
γαιο; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

Εἰ οὖν μετὰ τοῦτο εἴποι ἐρωτῶν ἡμᾶς" πῶς οὖν ὀλί- 
γον πρότερον ἐλέγετε; ἀρ οὐχ ὀρϑῶς ὑμῶν κατήκουσα; 
ἐδόξατέ μοι φάναι τὰ" τῆς ἀρετῆς μόρια εἶναι οὕτως 
ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ὡς οὐχ εἶναι τὸ ἕτερον αὐτῶν οἷον 

τὸ ἕτερον᾽ εἴποιμ ἂν ἔγωγε ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ὀρϑῶς 
ἤκουσας, ὅτι δὲ χαὶ ἐμὲ οἴει εἰπεῖν τοῦτο, παρήκουσας" ΙΟ 

581 Πρωταγόρας γὰρ ὅδε ταῦτα ἀπεχρίνατο, ἐγὼ δὲ ἠρώτων. 
(.346}) εἰ οὖν εἴστοι" ἀληϑῆ ὅδε λέγει, ὠ Πρωταγόρα; σὺ φῇς 

οὐχ εἶναι τὸ ἕτερον μόριον οἷον τὸ ἕτερον τῶν τῆς ἀρε-- 
τῆς; σὸς οὗτος ὃ λόγος ἐστίν; τί ἂν αὐτῷ ἀποχρίναιο; 
“Ἀνάγκη, ἔφη, εὖ Σώχρατες, ὁμολογεῖν. Τί οὖν, ὠ Πρω- 1 

ταγόρα, ἀποχρινούμεϑα αὐτῷ, ταῦτα ὁμολογήσαντες, ἐὰν (( 1575) 
ἡμᾶς ἑπανέρηται" οὐχ ἄρα ἐστὶν ὁσιότης οἷον δίχαιον 
εἶναι πρᾶγμα, οὐδὲ δικαιοσύνη οἷον ὅσιον, ἀλλ᾽ οἷον μὴ 

Β ὅσιον" ἡ δ᾽ ὁσιότης. οἷον μὴ δίκαιον, ἀλλ᾿ ἄδιχον ἄρα, τὸ 
δὲ ἀνόσιον; τί αὐτῷ ἀποχρινούμεϑα; ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸς 20 
ὑτεέρ γε ἐμαυτοῦ φαίην ἂν χαὶ τὴν δικαιοσύνην ὅσιον 
εἶναι χαὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον" χαὶ ὑπὲρ σοῦ δέ, εἴ μὲ 
ἐῴης, ταὐτὰ ἂν ταῦτα ἀποχριγοίμην, ὅτι ἤτοι ταὐτόν γ' 
ἐστὶν διχαιότης ὁσιότητι ἢ ὃ τι ὁμοιότατον, χαὶ μάλιστα 
πάντων ἢ τὲ διχαιοσύνη οἷον ὁσιότης χαὶ ἢ ὁσιότης οἷον 25 
δικαιοσύνη. ἀλλ ὅρα, εἰ διαχωλύεις ἀποχρίνεσϑαι, ἢ χαὶ 
σοὶ συνδοχεῖ οὕτως. Οὐ πάνυ μιοι δοχεῖ, ἔφη, ὠ Σώχρα- 

ς τες, οὕτως ἁπλοῦν εἶναι, ὥστε συγχωρῆσαι τήν τε διχαιο- 
σύνην ὅσιον εἶναι χαὶ τὴν ὁσιότητα δίχαιον, ἀλλά τί μοι 
δοχεῖ ἐν αὐτῷ διάφορον εἶναι. ἀλλὰ τέ τοῦτο διαφέρει; 30 
ἔφη" εἰ γὰρ βούλει, ἔστω ἡμῖν χαὶ δικαιοσύνη ὅσιον καὶ 
ὁσιότης δίκαιον. Μή μοι, ἣν δ᾽ ἐγώ: οὐδὲν γὰρ δέομαι 

αι 

20 ἐγὼ --- ,6 δικαιοσύνη ϑῖοὈ. βογερ. ο, 36 

1 ἔφην ἀρορτύ. Ἐ εἴ δρορυ. Η: ἔρη ΒΤ 2 αὐτή Τ: αὕτη Β 
7 τὰ τῆς ΕΧ ΕΠ6Π6. ΔρορΥ. Μαγοϊδηϊπι 189: τῆς ΒΤ 19 ἀλλ᾽ ἀδε- 
κον ΡΟΡΥ. ΡΑγβίπαμὰ 1811: ἀλλὰ δίκαιον ΒΤ (ἀλλὰ δίκαιον ἄρα τὸ 
ἀνοσιον; ΗοΘηΘΌΘΘΚ Η] 551 ηΚ δπηϊπηδᾶν. 27) 23 ἀποκρινοίιην 
ΘΕῚΣ Θιοθαδας: ἀποκριναίμην ΒΕΚΚΟΙ | ταυτὸν γ᾽ Β, ταὐτόν γε Τ' 
24 γετθᾶ καὶ μάλιστα-- οἷον δικαιοσύνη ἴῃ ἀπ᾽ 1 νορανῖς ΚτοόβοθΕΙ] 
26 ἀποκρίνεσϑαι Β: ἀποκρίνασϑαι Τ 27. σοὺ ΤΠ σὺ Ὁ. ἘΕΤΤΣ 
2987 16 60. 1.75.32 80: 12 (91, 20 50)7 32 οὐδὲν ΤΙ: οὐδὲ Β 
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τὸ εἰ βούλει τοῦτο καὶ εἴ σοι δοχεῖ ἐλέγχεσθαι, ἀλλ᾽ 
ἐμέ τε χαὶ σέ" τὸ δ᾽ ἐμέ τε καὶ σέ τοῦτο λέγω, οἰόμε- 
γος οὕτω τὸν λόγον βέλτιστ᾽ ἂν ἐλέγχεσϑαι, εἴ τις τὸ εἴ 
ἀφέλοι αὐτοῦ. ᾿Τλλὰ μέντοι, ἢ δ᾽ ὅς, προσέοιχέν τι δι- 
καιοσύνη ὁσιότητι" χαὶ γὰρ ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμῇ γὲ πῇ 
προσέοικεν. τὸ γὰρ λευχὸν τῷ μέλανι ἔστιν ὅπῃ ́ προσέ- 
οἰχεν, χαὶ τὸ σχληρὸν τῷ μαλαχῷ, χαὶ τἄλλα ἃ δοχεῖ 
ἐναντιώτατα εἶναι ἀλλήλοις" χαὶ ἃ τότε ἔφαμεν ἄλλην 
δύναμιν ἐ ἔχειν χαὶ οὐχ εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον, τὰ 
τοῦ προσώπου μόρια, ἁμῇ γέ πῃ προσέοιχεν χαὶ ἔστιν 
τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον" ὥστε τούτῳ γε τῷ τρόπῳ χἂν 
ταῦτα ἐλέγχοις, εἰ βούλοιο, ὡς ἅτιαντά ἐστιν ὁμοῖα ἀλλή- 
λοις. ἀλλ᾽ οὐχὶ τὰ ὁμοῖόν τι ἔχοντα ὁμοῖα δίκαιον καλεῖν, 
οὐδὲ τὰ ἀνόμοιόν τι ἔχοντα ἀνόμοια, κἂν σπτάνυ σμικρὸν 
ἔχῃ [τὸ ὁμοῖον]. χαὶ ἐγὼ ϑαυμάσας οἶσιον πρὸς αὐτόν, 
"2! γὰρ οὕτω σοι τὸ δίκαιον χαὶ τὸ ὅσιον πρὸς ἄλληλα 
ἔχει, ὥστε ὁμοῖόν τι σμικρὸν ἔχειν ἀλλήλοις; Οὐ πάνυ, 
ἔφη, οὕτως, οὐ ιιέντοι οὐδὲ αὖ ὡς σύ μοι δοχεῖς οἴεσϑαι. 
““λλὰ μήν, ἔφην ἐγώ, ἐσεειδὴ δυσχερῶς δοχεῖς μοι ἔχειν 
πρὸς τοῦτο, τοῦτο μὲν ἐάσωμεν, τόδε δὲ ἄλλο ὧν ἔλεγες 
"δυο μεθα. 

᾿“φροσύνην τι καλεῖς; Ἔφη. Τούτῳ τῷ πράγματι οὐ 
πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν ἣ σοφία; Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. Πό- 
τερον δὲ ὅταν πράττωσιν ἄνϑρωποι ὀρϑῶς τε καὶ ὠφε- 
λίμως, τότε σωφρονεῖν σοι δοκοῦσιν οὕτω πράττοντες, 
ἢ [εἰ] τοὐναντίον [ἔπραττον]; Σωφρονεῖν, ἔφη. Οὐχοῦν 
σωφροσύνῃ σωφρονοῦσιν; ᾿“νάγχη. Οὐχοῦν οἵ μὴ ὀρϑῶς Β 
πράττοντες ἀφρόνως πράττουσιν χαὶ οὐ σωφρονοῦσιν 
οὕτω πράττοντες; Συνδοχεῖ μοι, ἔφη. Τοὐναντίον ἄρα 
ἐστὶν τὸ ἀφρόνως πράττειν τῷ σωφρόνως; Ἔφη. Οὐχοῦν 
τὰ μὲν ἀφρόνως πραττόμενα ἀφροσύνῃ πράττεται, τὰ δὲ 
σωφρόνως σωφροσύνῃ; Ὡμολόγει. Οὐχοῦν εἴ τι ἰσχύϊ 

5. τ ἘΝ εἶ Τ 5 ὅτωιοῦν Τ: ὁτωοὗὺ Β 6 ὅπῃ 6Χ Θπιθπά. 
ΔΡΟΡΎ. (ΤΟΙ 511 ΙΔ ΠΠΠῚ 155: ὃ μὴ ΒΤ 15 ἔχῃ ΝΊΠΑΟΡ. 50Ρρ]. 7: ἔχει 
ΒΤ | τὸ ὁμοῖον 4εἸενῖς Ηγβοῆηὶρ, ΗδηπαΡοΥροσ δαποί. δὰ ΡΪαδί. 5, 
τὸ ἀνόμοιον ἢ τὸ ὅμοιον ΘΟ] ΘΙ ΕΥΤΔΟΠ ΘΓ 17 ἀλλήλοις Βρυτατη 
6556 Ρυΐανιί ϑδαρΡε 20 τόδε Β: τὸ δὲ Τ 22 ἔφη Β: ἔγην ΤΊ 
οὐ ΘἰΈΡΒΔΠα5: οὗ ΒΤ 26 ἢ τοὐναντίον 5.4 ]|Ὀαῦυτα: "ἢ εἰ τοὐναν- 
τίον ἔπραττον ΒΤ, ἢ εἰ τοὐναντίον ὙΠΟ ΚΟ πλδηη, ἢ τοὐναντίον 
πράττειν Ηεϊπάοτέ 28 πράττουσι; Ναί" καὶ Ἰ)οῦτες δάνετϑ. Π 
301 32 σωφροσύνῃ Τ: σωφροσύνη Β 
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πράττεται, ἰσχυρῶς πράττεται, καὶ εἴ τι ἀσϑενείᾳ, ἄσϑε- 
γῶς; ᾿Ἐδόχει. Καὶ εἴ τι μετὰ τάχους, ταχέως, καὶ εἴ τι 
μετὰ βραδυτῆτος, βραδέως; Ἔφη. Καὶ εἴ τι δὺ ὡσαύτως 
πράττεται, ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πράττεται, χαὶ εἴ τι ἐναντίως, 
ὑπὸ τοῦ ἐναντίου; Συνέφη. Φέρε δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔστιν 
τι χαλόν; Συνεχώρει. Τούτῳ ἔστιν τι ἐναντίον τιλὴν τὸ 
αἰσχρόν; Οὐχ ἔστιν. Τί δέ; ἔστιν τι ἀγαϑόν; Ἔστιν. 
Τούτῳ ἔστιν τι ἐναντίον πελὴν τὸ χαχόν; Οὐχ ἔστιν. Τί 
δέ; ἔστιν τι ὀξὺ ἐν φωνῇ; Ἔφη. Τούτῳ μὴ ἔστιν τι 
ἐναντίον ἄλλο πλὴν τὸ βαρύ; Οὐχ ἔφη. Οὐχοῦν, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ἑνὶ ἑχάστῳ τῶν ἑναντίων ἕν μόνον ἐστὶν ἐναντίον 
χαὶ οὐ πολλά; Συνωμολόγει. 1ϑι δή, ἡν δ᾽ ἐγώ, ἀναλο- 
γισώμεϑα τὰ ὡμολογημένα ἡμῖν. ὡμολογήκαμεν ἕν ἑνὶ 
μόνον ἐναντίον εἶναι, πελείω δὲ μή; ᾿μολογήκαμεν. Τὸ 
δὲ ἐναντίως πραττόμενον ὑπὸ ἐναντίων πράττεσϑαι; 
Ἔφη. Ὡμολογήχαμεν δὲ ἐναντίως πράττεσϑαι ὃ ἂν 
ἀφρόνως πράττηται τῷ σωφρόνως πραττομένῳ; Ἔφη. 
Τὸ δὲ σωφρόνως πραττόμενον ὑπὸ σωφροσύνης πράτ- 
τεσϑαι, τὸ δὲ ἀφρόνως ὑπὸ ἀφροσύνης; Συνεχώρει. 
Οὐκοῦν εἴττερ ἐναντίως σεράττεται, ὑπὸ ἐναντίου πράττοιτ' 
ἄν; Ναί. Πράττεται δὲ τὸ μὲν ὑττὸ σωφροσύνης, τὸ δὲ 
ὑτεὸ ἀφροσύνης; Ναί. “Βναντίως; Πάνυ 7ε. Οὐχοῦν ὑπὸ 
ἐναντίων ὄντων; Ναί. Ἐναντίον ̓ ἄρ' ἐστὶν ἀφροσύνη σω- 
φροσύνῃ; Φαίνεται. Μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 
ὡμολόγηται ὑμῖν ἀφροσύνη σοφίᾳ ἐναντίον εἶναι; Συνω- 
μολόγξει. Ἃν δὲ ἑνὶ μόνον ἐναντίον εἶναι; Φημί. “Πότερον 
οὔν, ὠ Πρωταγόρα, λύσωμεν τῶν λόγων; τὸ ἕν ἑνὶ μόνον 
ἐναντίον εἶναι, ἢ ἐχεῖνον ἐν ᾧ ἐλέγετο ἕτερον εἶναι σω- 
φροσύνης σοφία, μόριον δὲ ἑκάτερον ἀρετῆς, χαὶ πρὸς 
τῷ ἕτερον εἶναι καὶ ἀνόμοια χαὶ αὐτὰ καὶ αἱ δυνάμεις 
αὐτῶν, ὥσπερ τὰ τοῦ τροσώπου μόρια; πότερον οὖν δὴ 
λύσωμεν; οὗτοι γὰρ οἱ λόγοι ἀμφότεροι οὐ πάνυ μουσι- 
κῶς λέγονται" οὐ γὰρ συνάδουσιν οὐδὲ συναρμόττουσιν 
ἀλλήλοις. πῶς γὰρ ἂν ̓ συνάδοιεν, εἴπερ, γε ἀνάγκη ἑνὶ 
μὲν ἕν μόνον ἐναντίον εἶναι, πλείω δὲ μύ : τῇ δὲ ἀφρο- 
σύνῃ ἑνὶ ὄντι σοφία ἐναντία καὶ σωφροσύνη αὖ φαίνεται" 

23 σωφροσύνῃ Οὕτὴ ΔΡΟΡΥ. Η ΒΕΚΚΕΥ: σωφροσύνης ΒΤ 24 μέ- 
μνῆσαι ΘΧ ΘΤηΘ Πα. ΔΡΟΡΥ. (Οἱ511Π|δπαπῇ 155: μέμνημαι ΒῚ 26 πό- 
τερον οὖν Τ: πρότερον οὐκοῦν Β 32 λύσοιιεν αἴ νϊἀείυγ ΨΊΙΠ4ΟΡ. 
ΞΌΡΡΙ. 7, Ρτοθανὶ: ἀϑδὲέ 35 πλείω Ηεϊπάοτί; πλείοσιν Β, πλείοσι Τ 
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ἢ γάρ, ὦ Πρωταγόρα, ἔφην ἐγώ, ἢ ἄλλως πως; Ὡμολό- 
γησεν χαὶ μάλ᾽ ἀχόντως. Οὐχοῦν ἕν ἂν «ἴη ἣ σωφροσύνη 
χαὶ ἣ σοφία; τὸ δὲ πρότερον αὺ ἐφάνη ἡμῖν ἡ ἡ δικαιοσύνη 
χαὶ ἡ ὁσιότης σχεδόν τι ταὐτὸν ὃν. ἴϑι δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 

5 Πρωταγόρα, μὴ ἀποχάμωμεν, ἀλλὰ χαὶ τὰ λλ ὸ δεασχε- 
ψώμεϑα. ἀρά τίς σοι δοχεῖ ἀδικῶν ̓ ἄνϑρωπος σωφρο- 
γεῖν, ὅτι ἀδιχεῖ; “Ἱἰσχυνοίμην ἂν ἔγωγ᾽ ἔφη, ὠ Σώχρατες, ( 
τοῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ σπτολλοί γέ φασιν τῶν ἀνϑρώπων. 
Πότερον οὖν πρὸς ἐκείνους τὸν λόγον ποιήσομαι, “ἔφην, 

10 ἢ πρὸς σέ; Εἰ βούλει, ἔφη, πρὸς τοῦτον πρῶτον τὸν λό- 
( 157) 3 3 Ὁ Ν , 

γον διαλέχϑητι τὸν τῶν χεολλῶν. “λλ οὐδέν μοι διαφέ- 
θξι, ἐὰν μόνον σύ γε ἀποκρίνῃ, εἴτ᾽ οὖν δοχεῖ σοι ταῦτα, 
εἴτε μή. τὸν γὰρ λόγον ἔγωγε μάλιστα ἐξετάζω, συμβαί- 
γει μέντοι ἴσως χαὶ ἐμὲ τὸν ἐρωτῶντα καὶ τὸν ἀποχρινό- 

15 μενον ἔἐξετάζεσϑαι. 
“Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐχαλλωπίζετο ἡμῖν ὃ Πρωταγόρας" Ὁ 

τὸν γὰρ λόγον ἡτιᾶτο δυσχερῆ εἶναι" ἔπειτα μέντοι συνε- 
χώρησεν ἀποχρίνεσϑαι. 

1ι δή, ἔφην ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς μοι ἀπόχριναι. δοχοῦσί 
20 τινές σοι σωφρονεῖν ἀδιχοῦντες ; Ἔστω, ἔφη. Τὸ δὲ σω- 

φρονεῖν λέγεις εὖ φρονεῖν; Ἔφη. Τὸ δ᾽ εὖ φρονεῖν εὖ 
βουλεύεσϑαι. [ὅτε ἀδικοῦσιν]; Ἔστω, ἄφη. Πότερον, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, εἰ εὐ πράττουσιν ἀδιχοῦντες ἢ εἰ καχῶς; Εἰ εὖ. 
“ἔγεις οὖν ἀγαϑὰ ἄττα εἶναι; “έγω. Ἤρ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ 

25 ἐγώ, ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀγαϑά, ἅ ἔστιν ὠφέλιμα τοῖς τς Μοπς 
ποις; Καὶ γαὶ μὰ 40, ἔφη, χἂν μὴ τοῖς ἀνθρώποις Ε 

ὠφέλιμα ἢ, ἔγωγε καλῶ ἀγαϑα. καί μοι ἐδόχει ὃ Πρω- 
ταγόρας ἤδη τετραχύνϑαι τε καὶ ἀγωνιᾶν χαὶ παρα- 
τετάσϑαι πρὸς τὸ ἀποχρίνεσϑαι" ἐπειδὴ οὖν ἑώρων αὖ- 

30 τὸν οὕτως ἔχοντα, εὐλαβούμενος ἠρέμα ἠρόμην. Πότερον, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, λέγεις, ὠ Πρωταγόρα, ἃ μηδενὶ ἀνϑρώτιων 884 
ὠφέλιμα ἔστιν, ἢ ἃ μηδὲ τὸ παράπαν ὠφέλιμα; χαὶ τὰ 
τοιαῦτα σὺ ἀγαϑὰ χαλεῖς; Οὐδαμῶς, ἔφη" ἀλλ᾽ ἔγωγε (3484) 
πολλὰ οἶδ᾽ ἃ ἀνθρώποις μὲν ἀνωφελῆ ἔστι, καὶ σιτία 

8 οἱ πολλοί ἩεΙπάο 9. ποιήσομαι ΒΤ: ποίησωμαι ἩεΙηΔοτίῇ 
12 ταὐτὰ Ἡεϊπάοτί 13 συμβαίνει ΤΊ συμβαίνειν Β 18 αποκρε- 
νεῖσϑαι ΗἸγΒΟΠΙΡ 22 ὃ τι ΗΙγβοῃρ, νεῦρθὰ ὅτε ἀδικοῦσιν 46 αι 
ἴδτη 4111: ἀυδιίαγαπε ἀθ]θνὶ 28 παρατετάσϑιαι ἸΚοοΙς ὀχεγέ: οε 
(1864) 21: παρατετάχϑαι ΒΤ 34 οἵδ᾽ ἃ εχ ετηεπά. δρορί. (οΐϑβ- 
᾿ΠπΙδ μὰ πῃ 155: οἶδα ΒΤ | νεγθᾶ ἐστι καὶ σιτία ἴῃ ἤπθ νϑϑιιβ οὔϑβειι- 
ταῖα εἴ ρᾶγίτη γεαἀϊηΐϊεσταῖα Β 



80 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 994 

χαὶ ποτὰ χαὶ φάρμαχα χαὶ ἄλλα μυρία, τὰ δέ γε ὠφέ- 
λιμα" τὰ δὲ ἀνϑρώποις μὲν οὐδέτερα, Ἷ ἵσττεοις δέ" τὰ δὲ 
βουσὶν μόνον, τὰ δὲ χυσίν" τὰ δέ γε τούτων μὲν οὐδέσι, 
δένδροις δέ" τὰ δὲ τοῦ δένδρου ταῖς μὲν ῥίζαις ἀγαϑά, 
ταῖς δὲ βλάσταις πονηρά, οἷον χαὶ ἡ χόπρος, πάντων 
τῶν φυτῶν ταῖς μὲν δίζαις ἀγαϑὸν παραβαλλομένη, εἰ 
δ᾽ ἐθέλοις ἐπὶ τοὺς πτόρϑους χαὶ τοὺς νέους χλῶνας 
ἐπιβάλλειν, πάντα ἀπόλλυσιν" ἐπεὶ χαὶ τὸ ἔλαιον τοῖς 
μὲν φυτοῖς ἅπασίν ἐστιν τεάγχαχον χαὶ ταῖς ϑριξὶν σπτολε- 
μιώτατον ταῖς τῶν ἄλλων ζῴων πλὴν ταῖς τοῦ ἀνϑρώ- 
που, ταῖς δὲ τοῦ ἀνθρώπου ἀγωγὸν χαὶ τῷ ἄλλῳ σώ- 
ματι. οὕτω δὲ ποιχίλον τί ἐστιν τὸ ἀγαϑὸν χαὶ παντο- 
δαπόν, ὥστε χαὶ ἐνταῦϑα τοῖς μὲν ἔξωϑεν τοῦ σώματος 
ἀγαϑόν ἐστιν τῷ ἀνθρώπῳ, τοῖς δ᾽ ἐντὸς ταὐτὸν τοῦτο 
χαάχιστον᾽ χαὶ διὰ τοῦτο οἱ ἰατροὶ ττάντες ἀπαγορεύουσιν 
τοῖς ἀσϑενοῦσιν μὴ χρῆσϑαι ἐλαίῳ, ἀλλ᾽ ἢ ὃ τι σμιχρο- 
τάτῳ ἐν τούτοις οἷς μέλλει ἔδεσϑαι, ὅσον μόνον τὴν δυ- 
σχέρειαν κατασβέσαι τὴν ἐπὶ ταῖς αἰσϑήσεσι ταῖς διὰ 
τῶν ῥινῶν γιγνομένην ἐν τοῖς σιτίοις τε χαὶ ὄψοις. 

Εἰπόντος οὖν ταῦτα αὑτοῦ οἵ παρόντες ἀνεϑορύβησαν 
ὡς εὖ λέγοι" χαὶ ἐγὼ εἶπον" Ὦ Πρωταγόρα, ἐγὼ τυγχάνω 
ἐπιλήσμων τις ὧν ἄνϑρωπος, καὶ ἐάν τίς μοι μακρὰ 
λέγῃ, ἐπιλανϑάνομαι περὶ οὗ ἂν ἢ ὃ λόγος. ὥσπερ οὖν, 
εἰ ἐτύγχανον ὑττόχωφος ὦν, ᾧου ἂν χρῆναι, εἴπερ ἔμελλές 
μοι διαλέξεσϑαι, μεῖζον φϑέγγεσϑαι ἢ πρὸς τοὺς ἄλλους, 
οὕτω χαὶ γῦν, ἐπειδὴ, ἐπιλήσμονι ἐνέτυχες, σύντεμνέ. μοι 
τὰς ἀποχρίσεις. χαὶ βραχυτέρας ποίει, εἰ μέλλω σοι ἕπε- 
σϑαι. Πῶς οὖν κελεύεις με βραχέα ἀποχρίνεσϑαι; ἢ 
βκεσσοαν σοι, ἔφη, ἀποχρίνωμαι ἢ δεῖ; Μηδαμῶς, ἢν 
δ᾽ ἐγώ “4λλ ὅσα δεῖ; ἔφη. Ναί, ἦν δ᾽ ἐγώ. Πότερα 
οὖν ὅσα ἐμοὶ δοχεῖ δεῖν ἀποχρίνεσϑαι,. τοσαῦτά σοι ἄπο- 
χρίνωμαι, ἢ ὅσα σοί; ᾿ἀχήχοα γοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι σὺ 
οἷός τ᾽ εἶ χαὶ αὐτὸς χαὶ δλλοὺ διδάξαι χερὶ τῶν αὐτῶν 

3 οὐδέσι ΝΑΌΕΥ ΟΌ5. οτἹΐ., 8: οὐδενὶ ΒΤ 5 κόπρος ὦ (ἢηϊ5 
ν6Υ5115), 5εα ὦ ορβουσζγαΐη ἔὅ περιβαλλομένη ΝΑΌΘΥ σοτηπ. ΠΟ 82 
γ δ᾽ ἐθέλοις Β: δὲ ϑέλοις Τ, δ᾽ ἐθέλεις ἩἨεϊηάοτέ τ6 αλλὴ Β, 5ε4 
1η τηδῦρ. νἹΠῚ ποία 18 ἐπὲ ταῖς αἰσϑήσεσι ταῖς ἀεἸενῖξ Τοτβετς 
11, (᾿οῃίγ410]. 1867 τ. 22 | ταῖς διὰ τῶν ῥινῶν ΒΤ: ταῖς τῶν δὐκρι- 
νῶν ΒεΙρκ ἈΠείη. Μαβ. 19, 603, ταῖς ιὰ τῶν χυμῶν Κτόβοοὶ 
19 τοῖ: ὄψοις ΒΕΙΡΚ 29 ἀποκρίνωμαι Τ᾽: ἀποκρίνομαι Β Ι ἢ αρο- 
δΥΑΡμα: ἡ ΒΤ 31 ἀποκρίνωμαι ΔΡορτάρμα: ἀποκρίνομαι ΒΤ 
32 σὺ Τ: σοι Β 
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χαὶ μαχρὰ λέγειν, ξὰν βούλῃ, οὕτως, ὥστε τὸν λόγον 
μηδέτιοτε ἐπιλιπεῖν, καὶ αὖ βραχέα οὕτως, ὥστε μηδένα 
σοῦ ἕν βραχυτέροις εἰπτεῖν᾽ εἰ οὖν μέλλεις ἐμοὶ διαλέξε-- 
σϑαι, τῷ ἑτέρῳ χρῶ τρόπῳ πρός με, τῇ βραχυλογίᾳ. Ὡ 
Σώχρατες, ἔφη, ἐγὼ πολλοῖς ἤδη εἰς ἀγῶνα λόγων ἀφιε- 
χόμην ἀνθρώτιοις, καὶ εἰ τοῦτο ἐποίουν ὃ σὺ κελεύεις, 

90 

΄ὔ , ς ,ὕ 

ὡς ὃ ἀντιλέγων ἐχέλευέν με διαλέγεσθαι, οὕτω διελεγό-- (.348}) 
μην, οὐδενὸς ἂν βελτίων ἐφαινόμην οὐδ᾽ ἂν ἐγένετο Πρω- 
ταγόρου ὄνομα ἐν τοῖς “Βλλησιν. χαὶ ἐγώ --- ἔγνων γὰρ 
ὅτι οὐχ ἤρεσεν αὐτὸς αὑτῷ ταῖς ἀποκρίσεσιν ταῖς ἔμσερο- 
σϑεν, χαὶ ὅτι οὐχ ἐθελήσοι. ἑχὼν εἶναι ἀποχρινόμενος 
διαλέγεσϑαι --- ἡγησάμενος οὐχέτι ἐμὸν ἔργον εἶναι παρ- 
εἴναι ἕν ταῖς συνουσίαις, “1λλά τοι, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, 

οὐδ᾽ ἐγὼ λιπαρῶς ἔχω τιαρὰ τὰ σοὶ δοχοῦντα τὴν συνου-- 
σίαν ἡμῖν γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν σὺ βούλῃ διαλέγεσθαι 
ὡς ἐγὼ δύναμαι ἕπεσϑαι, τότε σοι διαλέξομαι. σὺ μὲν 
γάρ, ὡς λέγεται περὶ σοῦ, φὴς δὲ καὶ αὐτός, χαὶ ἐν μα- 
χρολογίᾳ χαὶ ἐν βραχυλογίᾳ οἷός τ᾽ εἶ συνουσίας ποιεῖ- 
σϑαι᾿ σοφὸς γὰρ εἶ" ἐγὼ δὲ τὰ μαχρὰ ταῦτα ἀδύνατος, 
ἐπεὶ ἐβουλόμην ἂν οἷός τ᾽ εἶναι. ἀλλὰ σὲ ἐχρῆν ἡμῖν 
συγχωρεῖν τὸν ἀμφότερα δυνάμενον, ἵνα συνουσία ἑγί- 
γνετο᾽ νῦν δὲ ἐπειδὴ οὐχ ἐϑέλεις καὶ ἐμοί τις ἀσχολία 
ἐστὶν χαὶ οὐχ ἂν οἷός τ᾽ εἴην σοι παραμεῖναι ἀποτείνοντι 
μαχροὺς λόγους --- ἐλϑεῖν γάρ σιοί με δεῖ --- εἶμι" ἐπεὶ 
καὶ ταῦτ᾽ ἂν ἴσως οὐκ ἀηδῶς σου ἤκχουον. 

Καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνιστάμην ὡς ἀπιών" χαΐ μου 
ἀνισταμένου ἐπιλαμβάνεται ὃ Καλλίας τῆς χειρὸς τῇ δε- 
ξιᾷ, τῇ δ᾽ ἀριστερᾷ ἀντελάβετο τοῦ τρίβωνος τουτουΐ, 
χαὶ εἶπτεν" Οὐκ ἀφήσομέν σε, ὦ Σώχρατες" ἐὰν γὰρ σὺ 
ἐξέλθῃς, οὐχ ὁμοίως ἡμῖν ἔσονται οἱ διάλογοι. δέομαι 
οὖν σου παραμεῖναι ἡμῖν" ὡς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἑνὸς ἥδιον 
ἀχούσαιμι ἢ σοῦ τε χαὶ Πρωταγόρου διαλεγομένων" ἀλλὰ 
χάρισαι ἡμῖν πᾶσιν. χαὶ ἐγὼ εἶπον --- ἤδη δὲ ἀνειστήχη 
ὡς ἐξιών --- Ὦ παῖ Ἱππονίκου, ἀεὶ μὲν ἔγωγέ σου τὴν 

4 χρῶ τρόπῳ: τρόπῳ χρῶ 8 ἐγένετο ΒΤ: ἐλέγετο ΚΥΟΞΟΠΕΙ 
12 ἡγησάμενος ΒΤ: ἡγησάμενος οὖν ΝΊΠΑΟΒ. ΒΌΡΡΙ. 7, Ῥτορανιΐ 
Ηεϊπάοτέ 18 βραχυλογία Β 21 συνουσία ΒΤ: ἡ συνουσία ΨΊΠΑΟΡ. 
5ΞΌΡΡ]. 7 24 εἶμι τ: ἐμι ΒΤ, 56 1ὴ τηδύρ. ν]11 ποία Β | ἐπεὶ ΒΤ: 
εἰ Βαάπατη Ῥῃδθασ. ΙΧ 2: ταυ Β 29 σὺ ΤΡ: σοι Β 33 ἀνεστήκη 
Β, 5684 ἴῃ τηδῦρ. ν]}]} ποία, ἀνεστήκει Τ, ἀνεστήκη ἴ 
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φιλοσοφίαν ἄγαμαι, ἀτὰρ χαὶ νῦν ἐπαινῶ χαὶ φιλῶ, ὥστε 
βουλοίμην ἂν χαρίζεσϑαί σοι, εἴ μου δυνατὰ δέοιο" νῦν 
δ᾽ ἐστὶν ὥσττερ ἂν εἰ δέοιό μου Κρίσωνι τῷ ἹἹμεραίῳ 
[δρομεῖ ἀχμάζοντι]) ἕπεσϑαι, ἢ τῶν δολιχοδρόμων τῳ ἢ 
τῶν ἡμεροδρόμων διαϑεῖν τε χαὶ ἕπεσϑαι. εἴποιμι ἂν 5 
σοι ὅτι πολὺ σοῦ μᾶλλον ἐγὼ ἐμαυτοῦ δέομαι ϑέουσιν 
τούτοις ἀχολουϑεῖν, ἀλλ᾽ οὐ γὰρ δύναμαι, ἀλλ᾿ εἴ τι δέει 
ϑεάσασθϑαι ἐν τῷ αὐτῷ ἐμέ τε χαὶ Κρίσωνα ϑέοντας, 
τούτου δέου συγχαϑεῖναι᾽ ἐγὼ μὲν γὰρ οὐ δύναμαι ταχὺ 
ϑεῖν, οὗτος δὲ δύναται βραδέως. εἰ οὖν ἐπιϑυμεῖς ἐμοῦ Ιο 
χαὶ Πρωταγόρου ἀχούειν, τούτου δέου, ὥσπερ, τὸ πρῶτόν 
μοι ἀπεχρίνατο διὰ βραχέων τε καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα, 
οὕτω χαὶ νῦν ἀποχρίνεσϑαι" εἰ δὲ μή, τίς ὃ τρόπος ἔσται 
τῶν διαλόγων; χωρὶς γὰρ ἔγωγ' ᾧμην εἶναι τὸ συνεῖναί (( 158.) 

τε ἀλλήλ οις διαλεγομένους χαὶ τὸ δημηγορεῖν. .41λλ δρᾷς, τ5 
ἔφη, ὦ Σώχρατες᾽ δίχαια δοχεῖ λέγειν Πρωταγόρας ἀξιῶν 
αὑτῷ τε ἐξεῖναι διαλέγεσϑαι ὅπως βούλεται χαὶ σοὶ 
ὅπως ἂν αὖ σὺ βούλῃ. 

Ὑπολαβὼν οὖν ὃ Ἡλχιβιάδης, Οὐ χαλῶς λέγεις, ἔφη, 
ὦ Καλλία" Σωκράτης μὲν γὰρ ὅδε ὁμολογεῖ μὴ μετεῖναι 20 
οἵ μαχρολ ογίας καὶ παραχωρεῖ Πρωταγόρᾳ, τοῦ δὲ δια- 
λέγεσϑαι οἷός τ᾽ εἶναι καὶ ἐπίστασθαι λόγον τε δοῦναι 
χαὶ δέ ξασϑαι ϑαυμάζοιιὁ ἂν εἴ τῳ ἀνϑρώπων παραχω- 
θεῖ. εἰ μὲν οὖν χαὶ Πρωταγόρας δμολογεῖ φαυλότερος 
εἶναι Σωχράτους διαλεχϑῆναε, ἐξαρχεῖ Σωχράτει" εἰ δὲ 25 
ἀντιποιεῖται, διαλεγέσϑω ἐρωτῶν τε χαὶ ἀτειοχρινόμενος, 
μὴ ἐφ᾽ ἑχάστῃ ἐρωτήσει μαχρὸν λόγον ἀποτείνων, ἐχ- 
χρούων τοὺς λόγους χαὶ οὐχ ἐϑέλων διδόναι λόγον, ἀλλ᾽ 
ἀπομηχύνων ἕως ἂν ἐπιλάϑωνται περὶ ὅτου τὸ ἐρώτημα 
ἦν οἱ πολλοὶ τῶν ἀχουόντων᾽ ἐπεὶ Σωκράτη γε ἐγὼ ἐγ- 30 
γυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσϑαι, οὐχ ὅτι παίξει χαί φησιν ἕπι- 
λήσμων εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν δοχεῖ ἐ ἐπιεικέστερα Σωχράτης 
λέγειν. χρὴ γὰρ ἕχαστον τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀποφαίνε- 
σϑαι. 

Μετὰ δὲ τὸν ᾿4λχιβιάδην, ὡς ἐγῴμαι, Κριτίας ἦν ὃ 35 

οὲ 

4 δρομεῖ ἀκμάζοντι ἀεϊεν! ατοξη νἂπ ΡΥ Πβίθγευ ΡΓΟΒΟΡΟΡΊ. 
ΡΙ]αΐοῃ. 196 (εξ. Θοῦτεα δἄνοϑίϑ. 1 391) | τῷ Β υἷ 3, 5ε4 ὈΪ5 ἴῃ τηδΥῦρ. 
νΙΠ] ποία ΠΙ δέου εχ εἰπεπά. Τ: δέοι ΒΤ 12 μοὲι Τ: ὃ μοὶ Β 
16 δοκεῖ Βί: δεῖ Τ 17 αὑτῷ τε ΒΤ: αὐτῷ τε 6Χ εἸηςπά. Τ᾽ | σοι Β, 
σοὶ 1: σὺ Τ 30 ἐγγυῶμαι ἴ: ἐγγυῶ καὶ ΒΤ 
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εἰγχσγών. Ὦ Πρόδικε χαὶ Ἱππία, Καλλίας μὲν δοχεῖ μοι 
μάλα πρὺς Πρωταγόρου εἶναι, ᾿λκιβιάδης δὲ ἀεὶ φελόνι- 
χός ἐστι πρὸς ὃ ἂν ὁρμήσῃ" ἡμᾶς δὲ οὐδὲν δεῖ συμφιλο- 
γιχεῖν οὔτε Σωχράτει οὔτε Πρωταγόρᾳ, ἀλλὰ χοινῇ ἀμφο- 
τέρων δεῖσϑαι μὴ μεταξὺ διαλῦσαι τὴν ξυνουσίαν. 

Εἰπόντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα ὃ Πρόδιχος, Καλῶς μοι, 
ἔφη, δοχεῖς λέγειν, ὦ Κριτία" χρὴ γὰρ τοὺς ἐν τοιοῖσδε 
λόγοις παραγιγνομένους κοιγοὺς μὲν εἶναι ἀμφοῖν τοῖν 
διαλεγομένοιν ἀχροατάς, ἴσους δὲ μή. ἔστιν γὰρ οὐ ταὐ- 
τόν" χοινῇ μὲν γὰρ ἀχοῦσαι δεῖ ἀμφοτέρων, μὴ ἴσον δὲ 
νεῖμαι ἑχατέρῳ, ἀλλὰ τῷ μὲν σοφωτέρῳ πλέον, τῷ δὲ 
ἀμαϑεστέρῳ ἔλαττον. ἐγὼ μὲν χαὶ αὐτός, ὠ Πρωταγόρα 
τὲ χαὶ Σώχρατες, ἀξιῶ ὑμᾶς συγχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις περὶ 

τῶν λόγων ἀμφισβητεῖν μέν, ἐρίζειν δὲ μή ἀμφισβητοῦσι 
μὲν γὰρ καὶ δὲ εὔνοιαν οἱ φίλοι τοῖς φίλοις, ἐρίζουσιν 
δὲ οἱ διάφοροί τε χαὶ ἐχϑροὶ ἀλλήλοις. χαὶ οὕτως ἂν 
καλλίστη ἡμῖν ἡ συνουσία γίγνοιτο" ὑμεῖς τε γὰρ οἱ λέ- 
γοντες μάλιστ᾽ ἂν οὕτως ἐν ὑμῖν τοῖς ἀχούουσιν εὐδοχι- 
μοῖτε χαὶ οὐχ ἐπαινοῖσϑε᾽ εὐδοχιμεῖν μὲν γὰρ ἔστιν τεαρὰ 
ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀχουόντων ἄνευ ἀπάτης, ἐπαιγνεῖσϑαι 
δὲ ἐν λόγῳ χολλάχις παρὰ δόξαν ψευδομένων" ἡμεῖς τ᾽ 
αὖ οἱ ἀχούοντες μάλιστ᾽ ἂν οὕτως εὐφραινοίμεϑα, οὐχ 
ἡδοίιεϑα" εὐφραίνεσθαι μὲν γὰρ ἔστιν μανϑάνοντά τι 
χαὶ φρονήσεως μεταλαμβάνοντα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ, ἥδεσθαι 
δὲ ἐσθϑίοντά τι ἢ ἄλλο ἡδὺ πάσχοντα αὐτῷ τῷ σώματι. 
Ταῦτα οὖν εἰπόντος τοῦ Προδίχου τιολλοὶ πτάγυ τῶν πα- 
ρόντων ἀπεδέξαντο. 

Μετὰ δὲ τὸν πρόδικον. “σιττίας ὃ σοφὸς εἶττεν, Ὦ ἂν- 
ὄρες, ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ ἡμᾶς συγγενεῖς τὲ 
χαὶ οἰχείους χαὶ πολίτας ἅπαντας εἶναι φύσει, οὐ γόμῳ" 
τὸ γὰρ ὁμοῖον τῷ ὁμοίῳ φύσει συγγενές ἐστιν, ὃ δὲ γό- 
μος, τύραννος ὧν τῶν ἀνϑρώπεων, χεολλὰ παρὰ τὴν φύσιν 
βιάζεται. ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν. φύσιν τῶν πραγμά- 
των εἰδέναι, σοφωτάτους δὲ ὄντας τῶν Ἑλλήνων, καὶ χατ᾽ 

12 Νυμῃςο ἃ νοῦῖἱϑ, ὁ Ῥτοίΐασογα εἰ ϑοογαΐεβ, ροϑβέι]ο, πὶ ἄς ἰϑσίο σοποεάδιις 
ΔΙΓΕΥ 4] ΈΕΥῚ εἴ ᾿ηΐου νοὸς 4ς Πυῖΐτϑος πιοάϊ ταῦτ σοπίγον ύβθτηϊηὶ, πη οοποογίε- 

τ15 ΟΖεόγο αῤτέα Ῥγεεϊαγεε)ε 111 5ς (1 402 ΗετίΖ) 

ΠΟ ΒΤ: ὅτε 1π᾿ τυρὶ Τ 5. δέαλυσαι Β, διαλύσαι Τ' ἡ ἔφη 
οι 

Τ: ἔφης Β | τοὺς {: τοῖς ΒΤ ϊφῳ ἐπαινεῖσϑε Τ 23 ἡδοίμεϑα ΤΙ 
ἠδοίμεσϑα Β 29 ἡμᾶς ἩφΙηδοτί: ὑμᾶς ΒΤ 

60᾽: 

Ε, 
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αὐτὸ τοῦτο νῦν συνεληλυϑότας τῆς τε Ἑλλάδος εἰς αὐτὸ 
τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας καὶ αὐτῆς τῆς πόλεως εἰς τὸν 
μέγιστον χαὶ ὀλβιώτατον οἶχον τόνδε, μηδὲν τούτου τοῦ 

Ε ἀξιώματος ἄξιον ἀποφήνασϑαι, ἀλλ ὥσπερ τοὺς φαυλο- 
τάτους τῶν ἀνϑρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις. ἐγὼ μὲν 9 
οὖν χαὶ δέομαι χαὶ συμβουλευω, ὦ Πρωταγόρα τε χαὶ 
Σώχρατες, συμβῆναι ὑμᾶς ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν 

888 συμιβιβαζόντων εἰς τὸ μέσον, χαὶ μήτε σὲ τὸ ἀχριβὲς 
τοῦτο εἶδος τῶν διαλόγων ζητεῖν τὸ χατὰ βραχὺ λίαν, εἰ 
μὴ ἡδὺ Πρωταγόρᾳ, ἀλλ ἐφεῖναι χαὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας τὸ 
τοῖς λόγοις, ἵνα μεγαλοπρεπέστεροι χαὶ εὐσχημονέστεροι 
ἡμῖν φαίνωνται, μήτ᾽ αὖ Πρωταγόραν πάντα χάλων ἐχ- 
τείναντα, οὐρίᾳ ἐφέντα, φεύγειν εἰς τὸ πέλαγος τῶν λό- 
γων, ἀποχρύ ψαντα γῆν, ἀλλὰ μέσον τι ἀμφοτέρους τεμεῖν. 
ὡς οὖν ποιήσατε χαὶ πίϑεσϑέ μοι ῥαβδοῦχον χαὶ ἐπιστά- τϑ 

Β την χαὶ πρύτανιν ἑλέσϑαι, ὃς ὑμῖν φυλάξει τὸ μέτριον 
μῆχος τῶν λόγων ἑχατέρου. 

Ταῦτα ἤρεσε τοῖς παροῦσι, χαὶ πάντες ἐπήνεσαν, χαὶ 
ἐμέ τε ὃ Καλλίας οὐχ ἔφη ἀφήσειν χαὶ ἑλέσϑαι ἐδέοντο 
ἐπιστάτην. εἶπον οὖν ἐγὼ ὅτι αἰσχρὸν εἴη βραβευτὴν 20 
ἑλέσϑαι τῶν λόγων. εἴτε γὰρ χείρων ἔσται ἡμῶν ὃ αἷρε- 
ϑείς, οὐχ ὀρϑῶς ἂν ἔχοι τὸν χείρω τῶν βελτιόνων ἔπει- 
στατεῖν, εἴτε ὁμοῖος, οὐδ᾽ οὕτως ὀρϑῶς" ὃ γὰρ ὅμοῖος 
ἡμῖν ὁμοῖα χαὶ ποιήσει, ὥστε ἐκ περιττοῦ ἡρήσεται. 

ς ἀλλὰ δὴ βελτίονα ἡμῶν αἱρήσεσϑε. τῇ μὲν ἀληϑείᾳ, ὡς 25 
ἐγῴμαι, ἀδύνατον ὑμῖν ὥστε Πρωταγόρου τοῦδε σοφώτε- 

((. 3508) ρὸν τινὰ ἑλέσϑαι᾽ εἰ δὲ αἱρήσεσϑε μὲν μηδὲν βελτίω, φή-- 
σετε δέ, αἰσχρὸν χαὶ τοῦτο τῷδε γίγνεται, ὥσπερ φαύλῳ 
ἀνθρώπῳ ἐπιστάτην αἱρεῖσθαι, ἐτιεὶ τό γ᾽ ἐμὸν οὐδέν 
μοι διαφέρει. «ἀλλ οὑτωσὶ ἐϑέλω ποιῆσαι, ἵν᾿ ὃ προϑυ- 30 

Ψ 

2 αὐτῆς ΒΤ: αὖ ΒεΚΚεΥ | τὸν Ὁ (» εἰίαπι ἴῃ τηδγρ.): τὸ ΒΤ 
ω 

12 ἡμῖν εχ διηθηᾶ. δρορυύ. Μαγοίδηυπι 189: ὑμῖν ΒΤ | καλων (516): 
κἄᾶλον Β, 564 ἴῃ πλᾶῦρ.ν ἹΠ ποία, κάλον Τὸ 1 ὡς Β, 564 ἴῃ τηᾶΥρ. 
ποίᾳ | ποιήσατε --- πίϑεσϑε 5οΥΊΡ51: ποιήσετε---πεέϑεσϑε ΒΤ, ποιή- 
σετε --- πείσεσϑε ΔΡΟΡΥ. ΄ Ι 
409 [| πιϑέσϑε --- ἐλέσϑε ΝΑΌΘΥ σοτηχῃ. 11 82 19 ἐμέ γε Πεϊπάοτῇ 
21 ἐλέσϑαι ΒΤ: αιρεῖσϑαι γρο. Τ 23 εχ ὀρϑὸς ἰεοϊξ ὀρϑῶς Τ' 
24 ηρήσεταε Β, ἡρήσεται Τ, εἰρήσεται ἰ 25 δὴ Β] αἱρήσεσϑαι ΒΤ, 
βεὰ ἴῃ τηδΥρ. ν Ὁ} ποία Β 26 ἀδύνατον ὑμῖν ὥστε ΒΤ: ἀδύνατον 
ὃν ὑμῖν ἴστε Βαάδατη Επίηγά. ᾿πά. 99 27 φήσετε Τ: φήσεται Β 
2 αἱρεῖσϑαι Τ: αἰρέσϑαι Β 
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μεῖσϑε συνουσία τε καὶ διάλογοι ἡμῖν γίγνωνται" εἰ μὴ 
βούλεται Πρωταγόρας ἀποχρίνεσϑαι, οὗτος μὲν ἐρωτάτω, 
ἐγὼ δὲ ἀτιοχρινοῦμαι, χαὶ ἅμα σπειράσομαι αὐτῷ δεῖξαι, 
ὡς ἐγώ φημι χρῆναι τὸν ἀττοχρινόμενον ἀποχρίνεσϑαι" 
ἐπειδὰν δὲ ἐγὼ ἀποχρίνωμαι ὅιτόσ' ἂν οὗτος βούληται 
ἐρωτᾶν, πάλιν οὗτος ἐμοὶ λόγον ὑποσχέτω ὁμοίως. ἐὰν 
οὖν μὴ δοχῇ πρόϑυμος εἶναι πρὸς αὐτὸ τὸ ἐρωτώμενον 
ἀποχρίνεσϑαι, καὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς χοινῇ δεησόμεϑα αὐτοῦ 
ἅπερ ὑμεῖς ἐμοῦ, μὴ διαφϑείρειν τὴν συνουσίαν" καὶ οὐ- 
δὲν δεῖ τούτου ἕνεχα ἕνα ἐπιστάτην γενέσϑαι, ἀλλὰ 7τάν- 
τες χοινῇ ἐπιστατήσετε. ἐδόχει τιᾶσιν οὕτω ποιητέον εἶ- 
γαι᾿ χαὶ ὃ Πρωταγόρας πάνυ μὲν οὐχ ἤϑελεν, ὅμως δὲ 
ἠναγχάσϑη ὁμολογῆσαι ἐρωτήσειν, καὶ ἐπειδὰν ἱχανῶς 
ἐρωτήσῃ, τιάλιν δίύσειν λόγον χατὰ σμιχρὸν ἀττοχρινόμε- 
γος. ἤρξατο οὖν ἐρωτᾶν οὑτωσί πως. 

Ἡγοῦμαι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἐγὼ ἀνδρὶ παιδείας μέ- 
γιστον μέρος εἶναι ττερὶ ἐπτῶν δεινὸν εἶναι" ἔστιν δὲ τοῦτο 

«ς Ν - - ’, “δ δ᾽ Ἕ ΄ [4 

({. 158 Ὁ) τὰ ὑὕ7τὺὸ τῶν 7τοίϊίήτων λεγόμενα οἱον τ είναι συγνίέεναί ἃ 

20 

30 

ἘΝ - , ἋΣ Ἐπ ΄ Ν 2 , - 

τε ὀρϑῶς πεποίηται χαὶ ἃ μή, χαὶ ἐπίστασϑαι διελεῖν 
τὲ χαὶ ἐρωτώμενον λόγον δοῦναι. χαὶ δὴ χαὶ νῦν ἔσται 

Ἀ - Ψ - χὰ ’ 

τὸ ἐρώτημα τιερὶ τοῦ αὑτοῦ μέν, περὶ οὕτιερ ἐγώ τε χαὶ 
Ν ν , 2 - , 

σὺ νυνδὴ διελεγόμεϑα, περὶ ἀρετῆς, μετενηνεγμένον δ᾽ 
εἰς ποίησιν" τοσοῦτον μόνον διοίσει. λέγει γάρ που Σι- 

᾿ , ᾿" ΄, : -» - 

μωνίδης πρὸς Σχόπαν, τὸν Κρέοντος ὑὸν τοῦ Θετταλοῦ, 
“ 

ὅτι 
2 2 , ΄, 

ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν μὲν ἀλαϑέως γενέσϑαι χαλεπόν, 
χερσίν τὲ χαὶ ποσὶ χαὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ 

ψόγου τετυγμένον. 
- 2 , δ, 5, ὉΝ - ’ Ὁ δ κ 

τοῦτο ἐπίστασαι τὸ ἀσιία, ἢ πᾶν σοι διεξέλϑω; καὶ ἐγὼ 
5 “ 2 “Ὁ ’, , ’, ͵΄ 

εἶπον τι Οὐδὲν δεῖ ἐπίσταμαί τε γάρ, καὶ ττάνυ μοι 
, . χ »- ’ ἊΨ , ,ὕ 

τυγχάνει μεμεληχὸς τοῦ ᾷσματος. ΚΕὺ, ἔφη, λέγεις. πό- 
τερον οὖν χαλῶς σοι δοχεῖ πεποιῆσϑαι χαὶ ὀρϑῶς, ἢ οὔ; 

,ὔ 3} 2 ΄ “ λῶοϊ Η ἘΡΑΣΞᾺ - ξεν δέ 

Πανυ, ἕφην ἔγω, «χαλῶς" τε χαὶ ὀρϑῶς. 4Ζοχεῖ δέ σοι 

5 ἀποκρίνωπαι 1: ἀποκρένοπαι ΒΤ, 564 ἴῃ πηᾶῦρ. νἹ 1] ποία Β | 
ὁποσ᾽ Β: ὅπως Τ 20 δὴ Τ, 564 ἴῃ τᾶ85. 21 τὸ Βιτῳ Τ᾽ 22 νυν» δῇ 
διελεγόμεϑια 5΄ΔΙθαῦτα: νῦν διαλεγόμεϑα ΒΤ, 5ε4 ἴῃ τηδγρ. νἹ 

ποία Β | μετενηνεγιξένον ΒΤ: μετενηνεγμένου Αϑδὶ 24 πος σκοπᾶν 
Β, 56ἃ ἴῃ πηᾶγρ. ν]1}} ποία 26 ἄνδρα ΒΤ 27 χερσί ΒΤ 32 οὖν 
ΔΡΟΡΥΔΡΠΔ: οὐ! ΒΤ, 564 ἴῃ τηδύρ. νἹΠ1 ποία Β 33 ἐγώ, καλῶς τε 
καὶ ΒΕΚΚΕΥ; ἐγα τε καὶ Β, ἔγωγε καὶ Τ, ἐγώ, ἔμοιγε καὶ καλῶς καὶ 
Ηδεια546, ἔγωγε καὶ καλῶς καὶ 5[Δ]ΠΡ απ 

999 
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καλῶς πεποιῆσϑαι, εἰ ἐναντία λέγει αὐτὸς αὑτῷ ὃ ποιη- 
τής; Οὐ χαλῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ. Ὅρα δή, ἐ ἔφη, βέλτιον. 4λλ, 
ὠγαϑέ, ἔσχεμμαι ἱχανῶς. Οἶσϑα οὖν, ἔφη, ὅτι προϊόντος 

τοῦ ᾷσματος λέγει που" 
οὐδέ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάχειον νέμεται, 
χαίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον" χαλετεὸν 

φάτ' ἐσθλὸν ἔμμεναι. 
ἐννοεῖς ὅτι ὃ αὐτὸς οὗτος χαὶ τάδε λέγει χἀχεῖνα τὰ ἔμ- 
σροσϑεν; Οἶδα, ἣν δ᾽ ἐγώ. Δοχεῖ οὖν σοι, ἔφη, ταῦτα 
ἐχείνοις δμολογεῖσϑαι; Φαίνεται ἔμοιγε. χαὶ ἅμα μέντοι 
ἐφοβούμην μὴ τὶ λέγοι. ταρ, ἔφην ἐγώ, σοὶ οὐ φαίνε- 
ται; Πῶς γὰρ ἂν φαίνοιτο ὁμολογεῖν αὐτὸς ἑαυτῷ ἕ 
ταῦτα ἀμφότερα λέγων, ὅς γε τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸς ὑπέ- 
ϑετο χαλετὸν εἶναι ἄνδρα ἀγαϑὸν γενέσϑαι ἀληϑείᾳ, 
ὀλίγον δὲ τοῦ ποιήματος εἰς τὸ πρόσϑεν τιροελϑὼν ἐπε- 
λάϑετο, χαὶ Πιτταχὸν τὸν ταὐτὰ λέγοντα ἑαυτῷ, ὅτι χα- 
λετὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, τοῦτον μέμφεταί τε καὶ οὔ φησιν 
ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ τὰ αὐτὰ ἕαυτῷ λέγοντος. χαίτοι 
ὁπότε τὸν ταὐτὰ λέγοντα αὑτῷ μιέμφεται, δῆλὸν ὃ ὅτι χαὶ 
ἑαυτὸν μέμφεται, ὥστε ἤτοι τὸ τρότερον ἢ ὕστερον οὐχ 
ὀρϑῶς λέγει. εἰσεὼν οὖν ταῦτα πολλοῖς ϑόρυβον παρέσχεν 
χαὶ ἔπαινον τῶν ἀχουόντων᾽ χαὶ ἐγὼ τὸ μὲν πρῶτον, 
ὡσπερεὶ ὑττὸ ἀγαϑοῦ πύχτου πληγείς, ἐσχοτώϑην τε χαὶ 
εἰλιγγίασα εἰπόντος αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑο- 
ρυβησάντων" ἔπειτα, ὡς γε 7 πρὸς σὲ εἰρῆσϑαι τἀληϑῆ, 
ἵνα μοι χρόνος ἐγγένηται τῇ σχέψει τί λέγοι ὃ ποιητής, 
τρέπομαι πρὸς τὸν Πρόδικον, χαὶ χαλέσας αὐτόν, Ὦ Πρό- 

δικε, ἔφην ἐγώ, σὸς μέντοι Σιμωνίδης σολέτης" δίκαιος 
εἶ βοηϑεῖν τῷ ἀνδρί. δοχῶ οὖν μοι ἐγὼ παραχαλεῖν. σέ, 
ὥσπερ ἔφη Ὅμηρος τὸν Σχάμανδρον τολιορχούμενον ὑπὸ 
τοῦ ᾿Αχιλλέως τὸν Σιμόεντα παραχαλεῖν, εἰπόντα" 

φίλε κασίγνητε, σϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί ττερ 
σχῶμεν. 

32 Ηοχηεσ. 1]. ΧΧῚ 308 

Ι αὐτῷ Τ᾽ 2έἐγωι Τὸ κα πιττάκιον ΒΤ 7 φάτο ΒΤ᾽ ἐσλον ΒΟΘΟΚΗ 
9 ταὐτὰ ΒΤ 14 ἀληϑείᾳ ΒΤ: ἀλαϑείᾳ ἴ 16 ταὐτὰ Τ;: ταῦτα Β 
19 ταὐτὰ Τ: ταῦτα Β, ἐπὴν ἴῃ ΤΔΥΡ'. Ὑ]Ε] ποία. 19 αὑτῷ Τ: αὐτῷ Β 
20 ἤτοι τὸ γρ. ἴ εἴ [οτίαβϑθ δηΐα τᾶ5. Τ: ἡγοῖτο Β, εχ τᾶβ. Τὶ βεά ἴῃ 
τ ΔΎ. ὙἹΕ] ποία Β, ἢ τὸ Ηϊγβοδὶρ Ι πρότερον ΘΧ εἰπθπα. ΤΙ πότερον 
Β, πότερον τ᾽ 22 καὶ ἔπαινον ἀ6] ον! ΘΔΌΡΡα 24 εἰλιγγίασα ΒΤ: 
ἐλιγγίασα ἕ 26 ἐγγένηται ΨΊΠΔΟΡ. 50ΡΡ]. 7: ἐκγένηται ΒΤ || λέγοι 
Β: λέγει τ 81 εἰπόντα --- σχῶμεν ἀραντι ΝΑΌΘΓ σοΠΊΠη. ΠῚ 57 
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ἀτὰρ χαὶ ἐγὼ σὲ παραχαλῶ, μὴ ἡμῖν ὃ Πρωταγόρας τὸν 
Σιμωνέδην ἐχιτέρσῃ. καὶ γὰρ οὖν καὶ δεῖται τὸ ὑπὲρ Σι- 
μωνίδου ἐπανόρϑωμα τῆς σῆς μουσικῆς, Ἃ τὸ τε βούλε- 

σϑαι χαὶ ἐπιιϑυμεῖν διαιρεῖς ὡς οὐ ταὐτὸν ὃν, χαὶ ἃ 
γυνδὴ εἶπες πολλά τε καὶ χαλά. χαὶ νῦν σχόπει, εἴ σοι 
συνδοχεῖ ὅπτερ ἐμοί. οὐ γὰρ φαίνεται ἐναντία λέγειν αὖ- 
τὸς αὑτῷ Σιμωνίδης. σὺ γάρ, ὦ Πρόδιχε, πιροαπόφηναι 
τὴν σὴν γνώμην" ταὐτόν σοι δοχεῖ εἶναι τὸ γενέσϑαι χαὶ 
τὸ εἶναι, ἢ ἄλλο; 'Ἵλλο νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Πρόδικος. Οὐκοῦν, 
ἔφην ἐγώ, ἕν μὲν τοῖς πρώτοις αὐτὸς ὃ Σιμωνίδης τὴν 
ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφήνατο, ὅτι ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀληϑείᾳ 
γενέσϑαι χαλεχὺν εἴη; “ληϑῆ λέγεις, ἔφη ὃ Πρόδικος. 
Τὸν δέ 7 Πιττανόν, ἣν δ᾽ ἐγώ, μέμφεται, οὐχ ὡς οἴεται 
Πρωταγόρας, τὸ αὐτὸν ἑαυτῷ λέγοντα, ἀλλ᾽ ἄλλο. οὐ γὰρ 
τοῦτο ὃ Πιτταχὸς ἔλεγεν χαλεστόν, τὸ γενέσϑαι ἐσϑλόν, 
ὥσπερ ὃ Σιμωνίδης, ἀλλὰ τὸ ἔμμεναι" ἔστιν δὲ οὐ ταὐ- 
τόν, ὦ Πρωταγόρα, ὥς φησιν Πρόδικος ὅδε, τὸ εἶναι χαὶ 
τὸ γενέσθαι" εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτό ἔστιν τὸ εἶναι τῷ γενέ- 
σϑαι, οὐχ ἐναντία λέγει ὃ Σιμωνίδης αὐτὸς αὑτῷ. καὶ 
ἴσως ἂν φαίη Πρόδικος ὅδε χαὶ ἄλλοι πολλοί, καϑ' Ἡσίο- 
δον, γενέσϑαι μὲν ἀγαϑὸν χαλεττὸν εἶναι" τῆς γὰρ ἀρετῆς 
ἔμπροσϑεν τοὺς ϑεοὺς ἱδρῶτα ϑεῖναι" ὅταν δέ τις αὐτῆς 
εἰς ἄχρον ἵχηται, ῥηϊδίην δῆτιειτα ττέλειν, χαλεττήν ττερ 
ἐοῦσαν, ἐκτῆσϑαι. 

Ὁ μὲν οὖν Πρόδικος ἀχούσας ταῦτα ἐπήνεσέν Μδλυῦ 
δὲ Πρωταγόρας, Τὸ ἑπανόρϑωμά σοι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, 

μεῖζον ἁμάρτημα ἔχει ἢ ὃ ἑπτανορϑοῖς. χαὶ ἐγὼ εἶστον, 
Καχὸν ἄρα μοι εἴργασται, ὡς ἔοιχεν, ὦ Πρωταγόρα, χαὶ 
εἰμί τις γελοῖος ἰατρός" ἰώμενος μεῖζον τὸ γόσημα ποιῶ. 
.1λλ οὕτως ἔχει, ἔφη. Πῶς δή; ἢν δ᾽ ἐγώ. Πολλὴ ὁ ἄν, 
ἔφη, ἀμαϑία εἴη τοῦ ποιητοῦ, εἰ οὕτω φαῦλόν τί φησιν 
εἶναι τὴν ἀρετὴν ἐχτῆσϑαι, ὅ ἐστιν σεάντων χαλεπώτατον, 
ὡς ἅπασιν δοχεῖ ἀνϑρώποις. χαὶ ἐγὼ εἶπον, Νὴ τὸν 
δέν οἷο καιρόν γε παρατετύχηχεν ἡμῖν ἐν τοῖς λόγοις 
πρύλικης ὅδε. χινδυνεύει γάρ τοι, ὦ Πρωταγόρα, ἢ Προ- 

21 Ηεϑιοά. ἔργα καὶ ἡμέραι 288, 291 εἄ. ϑομοεπιδηη 

τς χαλεπόν, τὸ ΠοΘΠΉΘΌΘΕΚ ΗΙσϑΙηἰς δηϊπηδά. οὐ. 30: τὸ χαλε- 
πὸν ΒΤ᾽ 17 ὅδε Βί: οὐδὲτΤ Φὥκ 3 δήπειτα Β, δ᾽ ἥπειτα Τ᾽ 24 κτῆ- 
σϑαι ΒΤ, 56ἃ ἴῃ πηᾶῦρ. ν]}} ποία Β 29 εἰμε Β, 564 ε εχ διηβῃηά. | 
ποιῶ ΒΤ: ποιῶν Ηϊγϑοπὶσ 

δὴ 

((. 35τ2) 



88 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 941 β 

841 δίχου σοφία ϑεία τις εἶναι ττάλαι, ἤτοι ἀττὸ Σιμωνέδου β 
ἀρξαμένη, ἢ χαὶ ἔτι παλαιοτέρα. σὺ δὲ ἄλλων πολλῶν β 
ἔμπειρος ὧν ταύτης ἄπειρος εἶναι φαίνει, οὐχ ὥσπερ 
ἐγὼ ἔμπειρος διὰ τὸ μαϑητὴς εἶναι Προδίχου τουτουΐ" 
χαὶ νῦν μοι δοχεῖς οὐ μανϑάνειν, ὅτε χαὶ τὸ χαλεττὸν 5 
τοῦτο ἴσως οὐχ οὕτως Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν, ὥσπερ 
σὺ ὑπολαμβάνεις, ἀλλ ὥσπερ :τερὶ τοῦ δεινοῦ Πρόδιχός 
με οὑτοσὶ νουϑετεῖ ἕχάστοτε, ὅταν ἐπαινῶν ἐγὼ ἢ σὲ ἢ 
ἄλλον τινὰ λέγω ὅτι Πρωταγόρας σοφὸς χαὶ δεινός ἐστιν 

Β ἀνήρ, ἐρωτᾷ εἰ οὐχ αἰσχύνομιαι τἀγαϑὰ δεινὰ χαλῶν. τὸ τὸ 
γὰρ δεινόν, φησίν, χαχόν ἔστιν" οὐδεὶς γοῦν λέγει ἕχά- 
στοτε δεινοῦ πλούτου οὐδὲ δεινῆς εἰρήνης οὐδὲ δεινῆς (. 159.) 
ὑγιείας, ἀλλὰ δεινῆς νόσου χαὶ δεινοῦ πολέμου χαὶ δεινῆς 
χστεγίας, ὡς τοῦ ὀεεχὺῦ καχοῦ ὄντος. ἴσως οὖν χαὶ τὸ χα- 
λεχεὸν αὖ οἱ Κεῖοι χαὶ ὃ Σιιιωνίδης ἢ καχὸν ὑπολαιμβά- τῷ 

γουσιν ἢ ἄλλο τι ὃ σὺ οὐ μανϑάνεις" ἐρώμεϑα οὖν Πρό- 
δικον" δίχαιον γὰρ τὴν Σιμωνίδου φωγὴν τοῦτον ἐρωτᾶν" 

τί ἔλεγεν, ω Πρόδιχε, τὸ χαλεπὸν Σιμωνίδης; Καχόν, ἔφη. 
Διὰ ταῦτ᾽ ἄρα καὶ μέμφεται, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὠ Πρόδικε, τὸν 

([.351}) Πιτταχὸν “λέγοντα χαλεπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι, ὥσπερ ἂν εἶ 20 
ἤκουεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐστὶν χαχὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι. 
᾿4λλὰ τί οἴει, ἔφη, λέγειν, ὠ Σώκρατες, Σιμωνίδην ἄλλο 
ἢ τοῦτο, χαὶ ὀνειδίζειν τῷ Πιτταχῷ, ὅτι τὰ ὀνόματα οὐχ 
ἠτείστατο ὀρϑῶς διαιρεῖν ἅτε “έσβιος ὧν χαὶ ἐν φωνῇ 
βαρβάρῳ τεϑραμμένος; “Ἵκούεις δή, ἔφην. ἐγώ, ὦ Πρω- 25 

[9] ταγόρα, Προδίχου τοῦδε. ἔχεις τι πρὸς ταῦτα λέγειν; χαὶ 
ὃ Πρωταγόρας, Πολλοῦ “δ δεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὠ Πρό- 

διχε ἀλλ ἐγὼ εὖ οἶδ᾽ ὅτι χαὶ Σιμωνίδης τὸ χαλεπὸν 
ἔλεγεν ὅπερ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι, οὐ τὸ καχόν, ἀλλ᾽ ὃ ἂν μὴ 
ῥάδιον ἦ, ἀλλὰ διὰ πολλῶν πραγμάτων γίγνηται. ᾿“λλὰ 30 
χαὶ ἐγὼ οἶμαι, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, τοῦτο λέγειν Σιμω- 
γίδην, χαὶ Πρόδιχόν γε τόνδε εἰδέναι, ἀλλὰ παίζειν καὶ 
σοῦ δοχεῖν ἀττοπειρᾶσϑαι, εἰ οἷός τ᾽ ἔσει τῷ σαυτοῦ λόγῳ 

Ἑ βοηϑεῖν" ἐπεὶ ὅτι γε Σιμωνίδης οὐ λέγει τὸ χαλεπὸν χκα- 
χόν, μέγα τεχμήριόν ἐστιν εὐθὺς τὸ μετὰ τοῦτο ῥῆμα" 35 
λέγει γὰρ ὅτι 

1 ϑεῖα Τ (οἴ. ͵ΟΡτεα δάνοβ. ΠῚ 301) 2 πάλαιοτέρα (516) Β 
15 κῖοι Τ, κίοε ΒΟ το διὰ ἀε]ονι Ηἰγβοῃρ οἵ. (οθεΐ πον. ἰθςΐ. 623 
21 ἔμμεναι; ἀἸδιϊηχις ΘΟΠΙγ}12Ζ ΖΕ] (5οηγ. ἔ. ἃ. αγτπηηδβίαιν. ΧΧΧ 443 
27 δεῖ Β, 564 εἴ ἴῃ γαϑ5. (1π τηᾶγρ. ν᾽] ποία) 29 τὸ απίβ κακὸν 
ΔοΙονιῖ ἘΠ γβομὶρ 33 δοκεῖν ΒΤ: δοκεῖ ΡΓ. ΤῆδΠτ|5 ΔΡΟΡΊΔΡΗΙ Εὶ 



942 ΠΡΟ ΑΠΘΡΌΩΣΣ; 89 

ϑεὸς ἂν μόνος τοῦτ᾽ ἔχοι γέρας 
οὐ δήπου τοῦτό γε λέγων, καχὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, εἶτα 
τὸν ϑεόν φησιν μόνον τοῦτο ἂν ἔχειν χαὶ τῷ ϑεῷ τοῦτο 
γέρας ἀτιένειμε μόνῳ ἀχόλαστον γὰρ ἂν τινα λέγοι Σι- 

ς μωνίδην Πρόδικος καὶ οὐδαμῶς Κεῖον. ἀλλ᾽ ἅ μοι δοχεῖ 
διανοεῖσϑαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ τῷ ᾷσματι, ἐϑέλω σοι 
εἰχεεῖν, εἰ βούλει λαβεῖν μου ττεῖραν ὅπτως ἔχω, ὃ σὺ λέ- 842 
γεις τοῦτο, χιερὶ ἐπῶν" ἐὰν δὲ βούλῃ, σοῦ ἀχούσομαι. ὃ 
μὲν οὖν Πρωταγόρας ἀχούσας μου ταῦτα λέγοντος, Εἰ σὺ 

το βούλει, ἔφη, ὦ Σώκρατες" ὁ δὲ Πρόδιχός τε καὶ ὃ ̓ πττέας 

ἐχελευέτην πάνυ, καὶ οἱ ἄλλοι. 
᾿Εγὼ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἃ γ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ περὶ τοῦ ᾷσμα- 

τος τούτου, πειράσομαι ὑμῖν διεξελϑεῖν. φιλοσοφία γάρ 
ἐστιν παλαιοτάτη τὲ χαὶ πλείστη τῶν Ἑλλήνων ἐν “Κρήτῃ 

τ5. τὸ χαὶ ἐν 7Παχεδαίμονι, χαὶ σοφισταὶ πλεῖστοι γῆς ἐκεῖ Β 
εἰσίν" ἀλλ᾽ ἐξαρνοῦνται καὶ σχηματίζονται ἀμαϑεῖς εἶναι, 
ἵνα μὴ κατάδηλοι ὦσιν ὅτι σοφίᾳ τῶν Ἑλλήνων σεερέει-- 
σιν, ὥσπερ οὺς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφιστάς, ἀλλὰ 

δοχῶσιν τῷ μάχεσϑαι χαὶ ἀνδρείᾳ περιεῖναι, ἡγούμενοι, 
20 δἰ γνωσϑεῖεν ῳ περίεισιν, πάντας τοῦτο ἀσχήσειν. γῦν 

δὲ ἀποχρυψάμενοι ἐχεῖνο ξξηττατήχασιν τοὺς ὃν ταῖς πό- 
λεσι λαχωνίζοντας, καὶ οἱ μὲν ὦτά τε χατάγνυνται μι- 
μούμενοι αὑτούς, χαὶ ἱμάντας περιεξιλίττονται χαὶ φιλο- Γ᾿ 
γυμναστοῦσιν καὶ βραχείας ἀναβολὰς φοροῦσιν, ὡς δὴ 

25 τούτοις χρατοῦντας τῶν Ἑλλήνων τοὺς “αχεδαιμονίους᾽ (.3595) 

οἱ δὲ “αχεδαιμόνιοι ἐτιειδὰν βούλωνται ἀνέδην τοῖς τταρ᾽ 
αὐτοῖς συγγενέσϑαι σοφισταῖς, χαὶ ἤδη ἄχϑωνται λάϑρᾳ 
ξυγγιγνόμενοι, ξενηλασίας ττοιούμενοι τῶν τε λαχωνιζόν--: 
τῶν τούτων χαὶ ἐάν τις ἄλλος ξένος ὧν ἐπιδημήσῃ, συγ- 

30 γίγνονται τοῖς σοφισταῖς λανϑάνοντες τοὺς ξένους, χαὶ 
αὐτοὶ οὐδένα ἐῶσιν τῶν νέων εἰς τὰς ἄλλας πόλεις ἐξιέ-- Ὁ 
γαι, ὥσττερ οὐδὲ Κρῆτες, ἵνα μὴ ἀπομανϑάνωσιν ἃ αὐτοὶ 
διδάσχουσιν. εἰσὶν δὲ ἐν ταύταις ταῖς πόλεσιν οὐ μόνον 

Ι τοῦτο ΒΤ 2 εἶτα ΒΤ: εἴπερ ΚΥοβο 6] 4 σιμωνίδην Τ: 
σιμωνίδης Β κὶ πρόδικος Β: ὁ πρόδικος Τ] κῖον Τ, κίον ΒὨ 77. σὺ 
Τι σοι Β 12 γ᾽ ἐμοὶ ΒΕΚΚΕΥ: γε μοι ΒΤ 9 ἀνδρείᾳ Τ: ἀνδρεῖοι Β. 
20 ᾧ περίεισι Ἠξδυβάε: οἐ περίεισιν Β., ὧιπερ εἰσὲν Τ | ἀσκήσειν ΤΙ 
ἀσκήσεεν τὴν σοφίαν Βὲ 22 καταγνυνται Β, 564 α δηΐξ ἐ εχ διηδπηᾶ. 
27 αὐτοῖς ΒΤ: αὑτοῖς ϑαὰρρε | ἄχϑωνται ΠΣ ἄχϑονται Τ΄ 32 κρῆτες 

ἘΣ κρήτης Β 353 διδάσκουσιν Β: διδάσκώσιν Τ 
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ἄνδρες ἐπεὶ πταιδεὺ σει μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ χαὶ γυναῖχες. 
γνοῖτε δ᾽ ἄν, ὅτι ἐγὼ ταῦτα ἀληϑῆ λέγω καὶ “αχεδαι- 
μόνιοι πρὸς φιλοσοφίαν χαὶ λόγους ἄριστα πεταίδευνται, 
ὧδε" εἰ γὰρ ἐϑέλει τις “Ἱαχεδαιμονίων τῷ φαυλοτάτῳ 
συγγενέσϑαι, τὰ μὲν πολλὰ ἐν τοῖς λόγοις εὑρήσει αὐτὸν 
φαῦλόν τινα φαινόμενον, ἔπειτα, ὅπου ἂν τύχῃ τῶν λε- 
γομένων, ἐνέβαλεν ῥῆμα ἄξιον λόγου βραχὺ χαὶ συνε- 
στραμμένον ὥσπερ δεινὸς ἀχοντιστής, ὥστε φαίνεσϑαι 
τὸν “προσδιαλεγόμενον σπεαιδὸς μηδὲν βελτίω. τοῦτο οὖν 
αὑτὸ χαὶ τῶν νῦν εἰσὶν οἱ κατανενοήχασι χαὶ τῶν πάλαι, 
ὅτι τὸ λαχωνίζειν πολὺ μᾶλλόν ἔστιν “φιλοσοφεῖν 1 ἢ φι- 
λογυμναστεῖν, εἰδότες ὅτι τοιαῦτα οἷόν τ᾽ εἶναι δήματα 
φϑέγγεσϑαι τελέως πεϊαιδευμένου ἐστὶν ἀνϑρώπου. 
τούτων ἣν χαὶ Θαλῆς ὃ Μιλήσιος χαὶ Πιττακὸς ὃ Μυτι- 
ληναῖος χαὶ Βίας ὃ Πριηνεὺς χαὶ Σόλων ὃ ἡμέτερος χαὶ 

Κλεόβουλος ὃ “ίνδιος καὶ Μύσων ὃ Χηνεύς, χαὶ ἕβδομος 
ἐν τούτοις ἐλέγετο “Ἰαχεδαιμόνιος Χίλων. οὗτοι πάντες 
ζηλωταὶ χαὶ ἐρασταὶ χαὶ μαϑηταὶ ἦσαν. τῆς “ακεδαιμο- 
γέων παιδείας" χαὶ χαταμάϑοι ἂν τις αὐτῶν τὴν σοφίαν 
τοιαύτην οὔσαν, ῥήματα βραχέα ἀξιομνημόνευτα ἑχάστῳ 
εἰρημεέν' ἃ οὗτοι χαὶ χοινῇ ξυνελϑόντες “ἀπαρχὴν τῆς σο- 
φίας ἀνέϑεσαν τῷ ᾿“πόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν Ζελφοῖς, 

γράψαντες ταῦτα, ἃ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν, γνῶϑι σαυτόν 
χαὶ μηδὲν ἄγαν. 

Τοῦ δὴ ἕνεχα ταῦτα λέγω; ὅτι οὗτος ὃ τρόπος ἦν τῶν 
παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας, βραχυλογία τις “αχωνιχή" χαὶ 
δὴ χαὶ τοῦ Πιτταχοῦ ἰδίᾳ περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα 
ἐγκωμιαζόμενον, ὑπὸ τῶν σοφῶν, τὸ χαλεπὸν ἐσθλὸν 
ἔμμεναι. ὃ οὖν Σιμωνίδης, ἅτε φιλότιμος ὧν ἐπὶ σο- 
φίᾳ, ἔγνω ὅτι, εἰ χαϑέλοι τοῦτο τὸ ῥῆμα ὥσττερ εὐδοχι- 
μοῦντα ἀϑλητὴν χαὶ περιγένοιτο αὐτοῦ, αὑτὸς εὐδοχεμή- 
σει ἕν τοῖς τότε ἀνϑρώποις. εἰς τοῦτο οὖν τὸ ῥῆμα χαὶ 
τούτου ἕνεχα τούτῳ ἐπιβουλεύων χολοῦσαι αὐτὸ ἅπαν τὸ 
ἄσμα πετοίηχεν, ὥς μοι φαίνεται. 

᾿ΕἘπισχεινώμεϑα δὴ αὐτὸ κοινῇ ἅπαντες, εἰ ἄρα ἐγὼ 

3 πεπαίδευνται Τ: πεπαίδευται ΒΟ ς πολλὰ ΒΤ: πρῶτα Ἡετ- 
ΤΠ [14 αυτιληναῖος Β: μετυληναῖος Τ᾽ 21 εἰρημιέν᾽ ἃ 5οΥρ51: 
εἰρημένα ΒΊ, εἰρημένα ἃ Ἡδιτηδηη (εἰρημένα ὅτε οὗτοι Τ᾽ΘΌΞΟΙΕ, 
εἰρημένα ὅτι 5ῖη6 οὗτοι ΚΥΟΒΟΠ6]) 31 εὐδοκιμήσει ἐν Β: εὐδοκεμή- 
σειενῪ 33 τούτῳ ΒΤ: νεῖρυχὴ ἀδ]αν Αϑ 35 δὴ ΒΤ; δὲ Ηφϊπάοτέ 

Ιο 

[5 

20 
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844 ΠΡΟΤΑΓΌΒΑΣ,. 01 
Κ᾿ -» , 2αν Ν Ἁ -" --τ », ᾿ 

ἀληϑῆ λέγω. εὐϑυς γὰρ τὸ πρῶτον τοῦ ᾳσματος μιανιχὸν 
, γώ [4 μ ᾿ 

ἂν φανείη, εἰ βουλόμενος λέγειν, ὅτε ἄνδρα ἀγαϑὸν γε- Ὁ 
γέσϑαι χαλε;τόν, ἔπειτα ἐνέβαλε τὸ μέν. τοῦτο γὰρ οὐδὲ 
πρὸς ἕνα λόγον φαίνεται ἐμβεβλῆσϑαι, ξὰν μή τις ὑπο- 

΄ Ν - - - « ὕ ,ὕ 

5 λάβη πρὸς τὸ τοῦ Πιτταχοῦ ῥῆμα ὥσττερ ἐρίζοντα λέγειν 
Ν ὔ , - “ἜΜ Ε η Ἁ Ἁ 

(1 159}) τὸν Σμωνίδην, λέγοντος τοῦ Πιτταχοῦ οὁτι χαλεττὸν ἐσϑλὸν 
- “-« “ ᾽ 

ἔμμεναι, ἀμφισβητοῦντα εἰχιεῖν ὅτι Οὐχ, ἀλλὰ γενέσϑαι 
μὲν χαλεττὸν ἄνδρα ἀγαϑόν ἐστιν, ὦ Πιττακέ, ὡς ἀλη- 

-» 2 , 3 ᾿ Ν 

ϑῶς οὐκ ἀληϑείᾳ ἀγαϑόν, οὐκ ἐπὶ τούτῳ λέγει τὴν 
2 ,ὔ ς ΒΡ γ - - 5 {- 2 - 

το ἀλήϑειαν, ὡς ἄρα ὄντων τινῶν τῶν μὲν ὡς ἀληϑῶς Εὶ 
- - 3 - ’ 23 , “ 

ἀγαϑῶν, τῶν δὲ ἀγαϑῶν μέν, οὐ μέντοι ἀληϑῶς" 
Υ͂ Ἀ -" , , »} ᾿ 2 , 2 2 2 

εὔηϑες γὰρ τοῦτό γε φανείη ἂν χαὶ οὐ Σιμωνίδου" ἀλλ 
«ς Ν τς "ξν - , Ν , ,ὔ 

ὑπερβατὸν δεῖ ϑεῖναι ἐν τῷ ᾷσματι τὸ ἀλαϑέως, οὑτωσί 
᾽ὔ -ὄν - [4 -ψ 

στς ὑπιξιπτόντα τὸ τοῦ Πιτταχοῦ, ὥσττερ ἂν εἰ ϑεῖιιεν 
15 αὐτὸν λέγοντα τὸν Πιτταχὸν χαὶ Σιμιωνίδην ἀποχρινόμε- 

' ΄ ΕΣ ’ . , ᾿ 

γον, εἰχσόντα ὦ ἀνϑρωποι, χαλετεὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι, τὸν 
23 ΄, Ω 3 , - ᾿ 9) 

δὲ ἀπτοχρινόμενον ὅτε ὦ Πιτταχέ, οὐκ ἀληϑῆ λέγεις" οὐ 844 
Ν Ξ 2 Ν , , Ν ΄ἷ γὰρ εἶναι ἀλλὰ γενέσϑαι μέν ἐστιν ἄνδρα ἀγαϑὸν χερσί 

7, , “ ΄, ᾽ 

τὲ χαὶ ποσὶ καὶ νόῳ τετράγωνον, ἀνεὺυ ψόγου τετυγμένον, 
᾿ γ , “ μ . . , . 

20 χαλεπὸν ἀλαϑέως. οὕτω φαίνεται [τὸ] πρὸς λόγον τὸ 
, 2 , ᾿ Ἁ 9 Ὧ 2 9 » 5 ΠΕΡ ΕΡ ΟῚ; ΄ 

μὲν ξμιιβεβλημένον χαὶ τὸ ἀλαϑέως ὀρϑῶς ἕξ ἐσχάτῳ 
, ι , , εν πὰ « 

χείμενον" χαὶ τὰ ἐπιόντα πάντα τούτῳ μαρτυρεῖ, ὅτι ου- 
τως εἴρηται. πολλὰ μὲν γὰρ ἔστι χαὶ περὶ ἑχάστου τῶν 

» , ’ 2 ἘΞ ΕῚ , 

ἐν τῷ ᾷσματι εἰρημένων ἀτιοδεῖξαι ὡς εὖ πεποίηται" Β 
΄ Ἁ , ’ὔ , 9 Ἁ ᾿ 

25 πᾶγυ γὰρ χαριέντως χαὶ μεμελημένως ἔχει. ἀλλὰ μαχρον 
Ρλ] » - “ ΞΕ 2 Ν Ἁ 7) 2 » ᾿ 

ἂν εἴη αὑτὸ οὕτω διελϑεῖν᾽ ἀλλὰ τὸν τύπον αὑτοῦ τον 
“ , “ - 

ολον διεξέλϑωμεν καὶ τὴν βούλησιν, ὅτε πταντὸς μᾶλλον 
᾽ » ᾽ὕ , ᾿] - 

ἔλεγχός ἐστιν τοῦ Πιτταχείου ῥήματος διὰ παντὸς τοῦ 
ΡῈ 

ὙΠ ΡῈ ᾿ Ἁ 3 ᾽ὔ ς ᾽Ν ΩΝ 

30 “έἔγει γὰρ μετὰ τοῦτο ὀλίγα διελϑών, ὡς ἂν εἰ λέγοι 
λό ὃ ἔσϑαι μὲν ἄνδρα ἀγαϑὸν χαλεπὸν ἀλαϑέ ὄγον, ὁτι γενέσϑαι μὲν ἄνδρα ἀγαϑὸν χαλεπὸν ἀλαϑέως, 

Α͂Ν ᾿ "Ἃ , ,ὕ ᾿ ᾽ὔ , 

οἷόν τὲ μέντοι ξγτί γε χρόνον τινά" γενόμιενον δὲ διαμένειν 
- Ἁ ΕΥ̓ ’ ,ὕ ᾿Ὶ , 

ἐν ταύτῃ τῇ ἕξει χαὶ εἶναι ἄνδρα ἀγαϑόν, ὡς σὺ λέγεις, ς 
. , ΒῚ Ἂ Ἀ ὟΝ 

ὠ Πιτταχέ, ἀδύνατον καὶ οὐχ ἀνϑρώτιειον, ἀλλὰ ϑεὸς ἂν (3606) 
35. μόνος τοῦτο ἔχοι τὸ γέρας, 

3 ἐνέβαλε τὸ ΔΡΟΡΥΔΡΒΔΑ: ἐνεβάλετο ΒΤ 8 .ὦὡς Β: καὶ ὡς Τ' 
9 οὐκ ΒΤ; οὐδ᾽ ἩεξΙηδηῃ 13 τὸ ἀλαϑέως Β: τὸ κα ἀληϑέως Τ 
20 φαίνεται Ἠεϊηάοτῇ (νε] φαίνεταί τοι): φαίνεται τὸ ΒΤ, 564 ἴῃ 
ταῦρος ν 11 ποίᾳ Β, φαίνεταί μοι Αϑῖ, φαΐ εταί τε ΘΟὨΙΓΠ12Ζ ΖΕ] 5Ο ἢ Γ. 
{. ἃ. (γεηαβίαϊν. ΧΧΧ 445 28 πιττακίου ΒΤ, 564 σοτγ. (πα ηπ τγεοθη- 
{ἰϑϑι πη) ἡ 34 ἀνϑρώπειοντ᾽.: ἀνϑρώπιον Β 35 τὸ ἀρ]ενῖ ΗΙΓϑοῃρ 
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ἄνδρα δ᾽ οὐχ ἔστι μὴ οὐ καχὸν ἔμμεναι, 
ὃν. ἂν ἀμήχανος συμφορὰ καϑέλῃ. 

τίνα οὖν ἀμήχανος συμφορὰ χαϑαιρεῖ ἐν πλοίου ἀρχῇ; 
δῆλον ὃ ὅτι οὗ τὸν ἰδιώτην" ὃ μὲν γὰρ ἰδιώτης ἀεὶ χαϑή- 
ρηται" ὥσττερ οὖν οὐ τὸν χείμενόν τις ἂν καταβάλοι, ἀλλὰ 
τὸν μὲν ἑστῶτά ποτε χαταβάλοι ἂν τις, ὥστε κείμενον 
ποιῆσαι, τὸν δὲ κείμενον οὔ, οὕτω χαὶ τὸν εὐμήχανον 
ὄντα ποτὲ ἀμήχανος ἂν συμφορὰ χαϑέλοι, τὸν δὲ ἀεὶ 
ἀμήχανον ὄντα οὔ" χαὶ τὸν χυβερνήτην μέγας χειμιὧν ἔπτι- 
πεσὼν ἀμήχανον ἂν ττοιήσειεν, καὶ γεωργὸν χαλεττὴ ὥρα 
ἐπελθοῦσα ἀμήχανον ἂν ϑείη, χαὶ ἰατρὸν ταὐτὰ ταῦτα. 
τῷ μὲν γὰρ ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ χαχῷ γενέσϑαι, ὥσπερ καὶ 
παρ᾽ ἄλλου ποιητοῦ μαρτυρεῖται τοῦ εἰπόντος 

αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς τοτὲ μὲν χαχός, ἄλλοτε δ᾽ 
ἐσθλός" 

τῷ δὲ χαχῷ οὐχ ἐγχωρεῖ γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ εἶναι ἀνάγχη" 
τ᾽ ἥν ὡς φαμβο δ᾽ ὀ : ἀἐμρὸνου : 
ὥστε τὸν μὲν εὐμήχανον καὶ σοφὸν καὶ ἀγαϑὸν ἐπειδὰν 
ἀμήχανος συμφορὰ χαϑέλῃ, οὐχ ἔστι μὴ οὐ χαχὸν ἔμμε- 
γαι" σὺ δὲ φής, ὦ Πιτταχέ, χαλεττὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι" τὸ 
δ᾽ ἐστὶν γενέσϑαι μὲν χαλεπόν, δυνατὸν δὲ [ἐσϑλόν], ἔμ-- 
μεναι δὲ ἀδύνατον" 

πράξας μὲν γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαϑός, 
καχὸς δ᾽ εἰ χαχῶς. 

τίς οὖν εἰς γράμματα ἀγαϑὴ πρᾶξίς ἐστιν, χαὶ τίς ἄνδρα 
ἀγαϑὸν ττοιεῖ εἰς γράμματα; δῆλον ὅτι ἡ τούτων μάϑη- 
σις. τίς δὲ εὐπραγία ἀγαϑὸν ἰατρὸν ποιεῖ; δῆλον ὅτι ἡ 
τῶν καμνόντων τῆς ϑεραπείας μάϑησις. καχὸς δὲ χαχῶς" 

τίς οὖν ἂν καχὸς ἰατρὸς γένοιτο; δῆλον ὅτι ᾧ πρῶτον 
μὲν ὑπάρχει ἰατρῷ εἶναι, ἔπειτα ἀγαϑῷ ἰατρῷ" οὗτος 
γὰρ ἂν χαὶ χαχὸς γένοιτο" ἡμεῖς δὲ οἱ ἰατριχῆς ἰδιῶται 
οὐχ ἂν ποτε γενοίμιεϑα χαχῶς πράξαντες οὔτε ἰατροὶ οὔτε 
τέχτονες οὔτε ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων᾽ ὅστις δὲ μὴ ἰατρὸς 
ἂν γένοιτο χαχῶς πράξας, δῆλον ὅτι οὐδὲ καχὸς ἰατρός. 
οὕτω χαὶ ὃ μὲν ἀγαϑὸς ἀνὴρ γένοιτ᾽ ἂν ποτε χαὶ χαχὸς ἢ 
ὑπὸ χρόνου ἢ ὑττὸ ττόνου ἢ ὑττὸ νόσου ἢ ὑπὸ ἄλλου τινὸς 

ι δὲ ΒΤ | ἔστιν Β 2 ἀμάχανος ΒοΟΘΟΚἢ 20 ἐσϑλόν ἀφϊενῖξ 
Θοῃποϊἀθνίη οοπΐ. οὐἱί. 152 | ἔμμεναι δὲ Β, δ᾽ ἕωμεναε δὲ Τ, 5εἀ δὲ 
αἀά. 22 πράξαις ΒΟΘΟΚΗ | μὲ» ἀξενι Ἡδυτηδπη 27 κακὸς 
δὲ ΒΤ: κακὸς δ᾽ εἰ Α5ι 2322 μη ΒΤ: μηδ᾽ Αϑί 
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περιπτώματος" αὕτη γὰρ μόνη ἐστὶ καχῇ πρᾶξις, ἐ ἐπιστήμης 
στερηϑῆναι" ὁ δὲ καχὸς ἀνὴρ οὐχ ἂν ποτε γένοιτο χαχός" 
ἔστιν γὰρ ἀεί" ἀλλ᾽ εἰ μέλλει καχὸς γενέσϑαι, δεῖ αὐτὸν 
πρότερον ἀγαϑὸν γενέσϑαι. ὥστε χαὶ τοῦτο τοῦ ᾷσματος 
πρὸς τοῦτο τείνει, ὅτε εἶναι μὲν ἄνδρα ἀγαϑὸν οὐχ οἷόν 
τε, διατελοῦντα ἀγαϑόν, γενέσϑαι δὲ ἀγαϑὸν οἷόν τε, καὶ 
χαχόν γε τὸν αὐτὸν τοῦτον᾽ ἐπὶ πλεῖστον δὲ χαὶ ἄρι- 
στοί εἰσιν οὺς ἂν οἱ ϑεοὶ φιλῶσιν. 

Ταῦτά τε οὖν πάντα πρὸς τὸν Πιτταχὸν εἴρηται, χαὶ 
τὰ ἐπιόντα γε τοῦ ᾷσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ. φησὶ γάρ" 

τοὔνεχεν οὐ ποτ᾽ ἐγὼ τὸ μὴ γενέσϑαι δυνατὸν 
διζήμενος χενεὰν ἐς ἄπραχτον ἐλπίδα μοῖραν 

αἰῶνος βαλέω, 
πανάμωμον ἄνϑρωτπον, εὐρυεδοῦς ὅσοι χαρ- 

χεὸν αἰνύμεϑα χϑονός" 
ἔχεειϑ'᾽ ὑμῖν εὑρὼν ἀπαγγελέω, 

φησίν: οὕτω σφόδρα καὶ δ ὅλου τοῦ ᾷσματος ἐτιεξέρ-- 
χεται τῷ τοῦ Πιτταχοῦ ῥήματι" 

πάντας δ᾽ ἐπαίνημι χαὶ φιλέω 
ἑχὼν ὅστις ἔρδῃ 
μηδὲν αἰσχρόν" ἀνάγκῃ δ᾽ οὐδὲ ϑεοὶ μάχον- 

ται" 
χαὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ πρὸς τὸ αὐτὸ τοῦτ᾽ εἰρημένον. οὐ γὰρ οὕ- 
τως ἀπαίδευτος ἣν Σιμωνίδης, ὥστε τούτους φάναι ἕπαι- 

γεῖν, ὃς ἂν ἑχὼν μηδὲν καχὸν ποιῇ, ὡς ὄντων τινῶν οἵ 
ἑχόντες χαχὰ ποιοῦσιν. ἐγὼ γὰρ σχεδόν τι οἶμιαι τοῦτο, 
ὅτι οὐδεὶς τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἡγεῖται οὐδένα ἀνθρώπων 
ἑχόντα ἐξαμαρτάνειν οὐδὲ αἰσχρά τε χαὶ χαχὰ ἕχόντα ἐρ- 
γάζεσϑαι, ἀλλ᾽ εὖ ἴσασιν ὅτι πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ χαὶ τὰ 
χαχὰ ποιοῦντες ἄχοντες ποιοῦσιν" καὶ δὴ χαὶ ὃ Σιμωνίδης 
οὐχ ὃς ἂν μὴ χκαχὰ ποιῇ ἑχών, τούτων φησὶν ἐτταινέτης 
εἶναι, ἀλλὰ περὶ ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο τὸ ἑκών. ἡγεῖτο γὰρ 
ἄνδρα καλὸν χἀγαϑὸν πολλάκις αὑτὸν ἐτταναγχάζειν φίλον 
τινὶ γίγνεσϑαι καὶ ἐπαινέτην [φιλεῖν καὶ ἐπαινεῖν), οἷον 

Ι αὕτη --- στερηϑῆναι ροξί τῶν τοιούτων (94, 2) ἰγδηβροβαϊί 
Ἠοδηδθβεὶς Ηβϑῖηκ δηϊπηδαᾶν. οὐἹΐ. 30 6 ἀγαϑόν 5υβρεοίαν! 
ΘδαΡΡΘ, Δ. νεῦρα διατελοῦντα ἀγαϑόν ἀδ]επάαξ 12 κερνεαν Τ: 
κεν ἐὰν Β 16 ἔπειϑ᾽ ΒΤ: ἐπί ϑ᾽ νεὶ ἐπὶ δ᾽ ΒεΙρῖὶκ, οὐποϑ' 
ΚύΌΞΟΒΕΙ (ἐπὶ δή μὲν εὑρὼν Θαρ06) 1ὃ πάντα Τ, σοττ. ἴ | δὲ ΒΤ 
Ι ἐπαώμμι Ὁ: ἐπαίνημιν Β, 566 1η πλαῦρ. νἹ] ποία, ἐπαινῆμιν Τ 
21 Ὁ 8 ΒΤ 33 αὐτὸν ΒΤ 34 φιλεῖν καὶ ἐπαινεῖν ἀο]ονιί Οἴου 

(Ε 3600) 
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ἀνδρὶ πολλάχις συμβῆναι μητέρα ἢ πατέρα ἀλλόχοτον ἢ 
πατρίδα ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. τοὺς μὲν οὖν ἰδιμὰ ἡ (Ε τόο ) 

ρούς, ὅταν τοιοῖτόν τι αὐτοῖς συμβῇ, ὥσπερ ἁσμένους 
ὁρᾶν χαὶ ψέγοντας ἐτειιδειχνύναι χαὶ κατηγορεῖν τὴν ττο- 
γηρίαν τῶν γονέων ἢ πατρίδος, ἵνα αὐτοῖς ἀμελοῦσιν αὖ- 

τῶν μὴ ἐγχαλῶσιν οἱ ἄνθρωποι μηδ᾽ ὀνειδίζωσιν ὅτε 
ἀμελοῦσιν, ὥστε ἔτι μᾶλλον ψέγειν τε αὐτοὺς χαὶ ἔχϑρας 
ἑχουσίους πρὸς ταῖς ἀναγχαίαις προστίϑεσθϑαι" τοὺς δ᾽ 
ἀγαϑοὺς ἐπιχρύπτεσθαί τε χαὶ ἐτταινεῖν ἀναγχάζεσϑαι, 
χαὶ ἂν τι ὀργισϑῶσιν τοῖς γονεῦσιν ἢ πατρίδι ἀδικηϑέν-- τὸ 
τες, αὐτοὺς ἑαυτοὺς πιαραμυϑεῖσϑαι χαὶ διαλλάττεσθαι 
προσαναγχάζοντας ξαυτοὺς φιλεῖν τοὺς ἑαυτῶν χαὶ ἐπαι- 
γεῖν. τιολλάχις δέ, οἶμαι, χαὶ Σιμωνίδης ἡγήσατο χαὶ 
αὐτὸς ἢ τύραννον ἢ ἄλλον τινὰ τῶν τοιούτων ἐπαινέσαι 
χαὶ ἐγκωμιάσαι οὐχ ἑχών, ἀλλ ἀναγχαζόμενος. ταῦτα δὴ 15 
χαὶ τῷ Πιτταχῷ λέγει ὅτι ἐγώ, ὦ Πιτταχέ, οὐ διὰ ταῦτά 

σε ψέγω" ὕτι εἰμὶ φιλόψογος, ἐπεὶ 
ἔμοιγ' ,ἐξαρχεῖ ἃ ὃς ἂν μὴ χαχὸς ἢ 
μηδ᾽ ἄγαν ἀπάλαμνος, εἰδώς τ᾽ ὀνησίπολεν 

᾿ δ δι δέκαν ὑγιὴς ἀνήρ" 20 
οὔ μιν ἐγὼ μωμήσομαι. 
οὐ γάρ εἰμι φιλόμωμος" 
τῶν γὰρ ἡλιϑίων ἀπείρων γενέϑλα, 

ὥστ᾽ εἴ τις χαίρει ψέγων, ἐμπλησϑείη ἂν ἐχείνους μεμι-- 
φόμενος. 25 

πάντα τοι χαλά, τοῖσί τ᾽ αἰσχρὰ μὴ μέμικται. 
οὐ τοῦτο λέγει, ὥσπερ ἂν εἰ ἔλεγε παντα τοι λευχά, οἷς 
μέλανα μὴ μέμιχται" γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τεολλαχῇ" ἀλλ᾽ 
ὅτι αὐτὸς χαὶ τὰ μέσα ἀποδέχεται ὥστε μὴ ψέγειν" χαὶ 
οὐ ζητῶ, ἔφη, πανάμωμον ἄνϑρωπον, εὐρυεδοῦς 30 
ὅσοι χαρπὸν αἰνύμεϑα χϑονός, ἔπειϑ'᾽ ὑμῖν εὑ- 
ρὼν ἀπαγγελέω:" ὥστε τούτου γ᾽ ἕνεχα οὐδένα ἐ ἐπαινέ- 
σομαι, ἀλλά μοι ἐξαρχεῖ, ἂν ἢ μέσος χαὶ μηδὲν χαχὸν 
ποιῇ, ὡς ἐγὼ πάντας φιλέω καὶ ἐπαένημε --- χαὶ τῇ 

σι 

3 τοιοῦτόν τι Β: τι τοιοῦτον Τ᾽ κα αὐτῶν Β: αὑτῶν Τ᾽ 8 ἀναγ- 
καίαις δυάς 5ρε6ς. οἤΐ, 73: ἀνάγκαις ΒΤ το πατρίδι ἀδικηϑέντες 
Β: πατρίδι διαδικηϑέντες Τ 18 ἔμοιγε ΒΤ 19 τ᾽ ὀνησίπολιν 
α. Ηδιμηδηη: γε ὀνήσει πόλιν ΒΤ, τ᾽ ὀνασίπολιν ΒΟοΒποϊάσανη 
21 οὐ μὲν ΘΟΒΙ ΘΙ ΤηΔ ΠΥ: οὐ μὴν ΒΤ 23 γένεϑλα ΒΤ 32γ,1,,: 
τ ΒΊ ἐπαινέσομαι ΒΤ: ἐπαιτιάσοιμαι ΝΝΑΌΕΙ Ο05. ΟΠ. 9 
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φωνῇ ἐνταῦϑα χέχρηται τῇ τῶν Μυτιληναίων, ὡς πρὸς 
Πιτταχὸν λέγων τὸ πάντας δὲ ἐἑπαίνημι καὶ φιλέω 
ἑχών (ἐνταῦϑα δεῖ ἐν τῷ ἑκών διαλαβεῖν λέγοντα) ὅστις 
ἕρδῃ μη δὲν αἰσχρόν, ἄχων δ᾽ ἔστιν οὺς ἐγὼ ἐπαινῶ 
χαὶ φιλῶ. σὲ οὗν, χαὶ εἰ μέσως ἔλεγες ἐ ἐχειδιχῆ χαὶ ἀληϑῆ, 
ὦ Πιτταχέ, οὐκ ἂν ποτε ἔψεγον. νῦν δέ --- σφόδρα γὰρ 
καὶ τιερὶ τῶν μεγίστων ψευδόμενος δοχεῖς ἀληϑῆ λέγειν, 
διὰ ταῦτά σε ἐγὼ ψέγω. 

Ταῦτα μοι δοχεῖ, ὦ Πρόδιχε καὶ Πρωταγόρα, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, Σιμωνίδης διανοούμενος πεποιηκέναι τοῦτο τὸ ᾳσμα. 

Καὶ ὃ Ἱππίας, εὐ μέν μοι δοχεῖς, ἔφη, ωὠ Σώχρατες, 

χαὶ σὺ σεερὶ τοῦ ἄσματος διεληλυϑέναι" ἔστι μέντοι, ἔφη, 
χαὶ ἐμοὶ λόγος περὶ αὐτοῦ εὖ ἔχων, ὃν ὑμῖν ἐπιδείξω, ἂν 
βούλησϑε. καὶ ὃ “Ἱλκιβιάδης, Ναί, ἔφη, ὦ Ἱππία, εἰσαῦ- 
ϑίς γε" νῦν δὲ δίκαιόν ἔστιν, ἃ ὡμολογησάτην πρὸς ἀλ- 
λήλω Πρωταγόρας χαὶ Σωχράτης, Πρωταγόρας μὲν εἰ ἔτι 

βούλεται ἐρωτᾶν, ἀτιοχρίνεσϑαι Σωχράτη, εἰ δὲ δὴ βού- 
λεται Σωχράτει ἀποχρίνεσϑαι, ἐρωτᾶν τὸν ἕτερον. χαὶ 
ἐγὼ εἶττον Ῥπιτρέπω μὲν ἔγωγε “Πρωταγόρᾳ ὁπότερον 
αὐτῷ ἥδιον" εἰ δὲ βούλεται, “περὶ μὲν ἀσμάτων τὲ χαὶ 
ἐπῶν ἐάσωμεν, περὶ δὲ ὧν τὸ πρῶτον ἐγώ σε ἠρώτησα, 
ὦ Πρωταγόρα, ἡδέως ἂν ἐπὶ τέλος ἔλϑοιμι μετὰ σοῦ 
σχοπούμενος. χαὶ γὰρ δοχεῖ μοι τὸ περὶ ποιήσεως δια- 
λέγεσϑαι ὁμοιότατον εἶναι τοῖς συμποσίοις τοῖς τῶν 
φαύλων χαὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων. χαὶ γὰρ οὗτοι, διὰ τὸ 
μὴ δύνασϑαι ἀλλήλοις δὲ ἑαυτῶν συνεῖναι ἐν τῷ πότῳ 
μηδὲ διὰ τῆς ἑαυτῶν φωνῆς χαὶ τῶν λόγων τῶν ἑαυτῶν 
ὑπὸ ἀπαιδευσίας, τιμέας ποιοῦσι τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ 
μισϑούμενοι ἀλλοτρίαν φωνὴν τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ 
τῆς ἐχείνων φωνῆς ἀλλήλοις σύνεισιν" ὅπου δὲ καλοὶ χὰ- 
γαϑοὶ συμπόται ἱπεπαιδευμένοι] εἰσίν, οὐχ ἂν ἴδοις οὔτ᾽ 
αὐλητρίδας οὔτε ὀρχηστρίδας οὔτε ψαλτρίας, ἀλλὰ αὐ- 
τοὺς αὑτοῖς ἱκανοὺς ὄντας συνεῖναι ἄνευ τῶν λήρων τὲ 
χαὶ παιδιῶν τούτων διὰ τῆς αὑτῶν φωνῆς, λέγοντάς τε 

23 τὸ --- οὔ, 2 πίωσιν Αἴδεη. 3, 51 

1 μυτιληναίων Β: μιτυληναίων Τ' 2 τὸ Βί: τὸ δὲ Τ (πάντας 
δὲ τανετα ΒΤ) 3 ἐνταῦϑα -- λέγοντα ἀε]ενὶς ΗοΕΠεΡεἊεκΚ Ηἰβϑίηκ 
Δυϊτηδάν. οΥἱΐ. 30 14 ἀλκιβιάδης Τ, 5Ξεἀ λ Ἰῃ Υ85. 27 τῶν αῃῖα 
λόγων οτα. Αἴπαπαθιθ 31 συμπόται 5ο11ρ51: συμιπόται πεπαιδευ- 
μένοι ΒΤ, συμπόται καὶ πεπαιδευμένοι  ΑἸΠΘηδΕιι5 34 αὑτῶν 
Ἔ: αὐτῶν Τ 

841 

(ἢ 361:) 



960 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 848 

Ἑ χαὶ ἀχούοντας ἐν μέρει ἑαυτῶν χοσμίως, χἂν πάνυ πολὺν 
οἶνον πίωσιν. οὕτω δὲ χαὶ αἱ τοιαίδε συνουσίαι, ἐὰν μὲν 
λάβωνται ἀνδρῶν, οἱἷοίττερ ἡμῶν οἱ πολλοί φασιν εἶναι, 
οὐδὲν δέονται ἀλλοτρίας φωνῆς οὐδὲ ποιητῶν, οὺς οὔτε 
ἀνερέσϑαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν περὶ ὧν λέγουσιν, ἐπαγόμενοέ τε καὶ 
αὐτοὺς οἱ πολλοὶ ἐν τοῖς λόγοις οἱ μὲν ταῦτά φασιν τὸν β 
σοιητὴν νοεῖν, οἱ δ᾽ ἕτερα, περὶ πράγματος διαλεγόμενοι β 
οὐ ἀδυνατοῦσιν ἐξελέγξαι" ἀλλὰ τὰς μὲν τοιαύτας συνου- 

848 σίας ἐῶσιν χαίρειν, αὐτοὶ δ᾽ ἑαυτοῖς σύνεισιν δὲ ἑαυτῶν, 
ἐν τοῖς ἑαυτῶν λόγοις τεεῖραν ἀλλήλων λαμιβάνοντες χαὶ τὸ 
διδόντες. τοὺς τοιούτους μοι δοχεῖ χρῆναι μᾶλλον μιμεῖς- 
σϑαι ἐμέ τε χαὶ σέ, χαταϑεμένους τοὺς ποιητὰς αὐτοὺς 
δ ἡμῶν αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους ποιεῖσϑαι, 
τῆς ἀληϑείας χαὶ ἡμῶν, αὐτῶν πεῖραν λαμβάνοντας" χἂν 
μὲν βούλῃ ἔτι ἐρωτᾶν, ἑτοῖμός εἰμέ σοι παρέχειν. ἄποκρι- 15 
γόμενος" ἐὰν δὲ βούλῃ, σὺ ἐμοὶ παράσχες, περὶ ὧν με- 
ταξὺ ἐπαυσάμεϑα διεξιόντες, τούτοις τέλος ἐπιϑεῖναι. 

Β “ἔγοντος οὖν ἐμοῦ ταῦτα χαὶ τοιαῦτα ἄλλα οὐδὲν 
ἀπτεσάφει ὃ Πρωταγόρας ὅτεότερα ποιήσοι. εἶπεν οὖν ὃ 
“Ἱλκιβιάδης πρὸς τὸν Καλλίαν βλέψας, Ὃ Καλλία, δοχεῖ 20 
σοι, ἔφη, καὶ νῦν χαλῶς “Πρωταγόρας ποιεῖν, οὐχ ἐϑέλων 
εἴτε δώσει λόγον εἴτε μὴ διασαφεῖν; ἐμοὶ γὰρ οὐ δοχεῖ" 
ἀλλ ἤτοι διαλεγέσϑω ἢ εἰτεέτω ὅτι οὐχ ἐϑέλει διαλέγε-- 
σϑαι, ἵνα τούτῳ μὲν ταῦτα συνειδῶμιεν, Σωκράτης δὲ 

Ὁ ἄλλῳ τῳ διαλέγηται ἢ ἄλλος ὅστις ἂν βούληται ἄλλῳ. 25 

χαὶ ὃ Πρωταγόρας αἰσχυνϑείς, ὥς γ᾽ ἐμοὶ ἔδοξεν, τοῦ τε 
“λχιβιάδου ταῦτα λέγοντος χαὶ τοῦ Καλλίου δεομένου χαὶ 
τῶν ἄλλων σχεδόν τι τῶν παρόντων, μόγις προὐτράπετο 
εἰς τὸ διαλέγεσθαι χαὶ ἐχέλευεν ἐρωτᾶν αὑτὸν ὡς ἄπο- 
χριγούμενος. 30 

Εἶπον δὴ ἐγώ, Ὦ Πρωταγόρα, μὴ οἴου διαλέγεσϑαί 
(3622) μέ σοι ἄλλο τι βουλόμενον ἢ ἃ αὐτὸς ἀπορῶ ἕχάστοτε, 

ταῦτα διασχέψασϑαι. ἡγοῦμαι γὰρ τιάνυ λέγειν τε τὸν 
Ὅμηρον τὸ ο΄ (ἔαρ) 

δ ταῦτα Β: ταὐτὰτ 8 ὃ ΝἸπάο00. 50ρρ!. 7: οπι. ΒΤ, οὗ εχ Ἔπηθπά. 
ΔΡΟΡΎ. Ματγοίδηιπὶ 189, (διαλεγόμενοι αδυνάτου σφίσιν ἐξελέγξαι 
ΑΞ50 19 ἀπεσάφει ΕΧ ΘἸΛΘΠ4. ΔΡΟΡΥ. (ΟἹ5] 1 Πα ΠΠ 155: ἀπεσάφη 
ΒΊ, ἀπεσάφησεν ΔΡΟρΡΥ. Μαγοϊαπιτῃ 18 24 συνείδωμεν Β, συνει- 
δωμεν ἰ, συνίδωμεν Τ] δὲ ἄλλῳ Τ: δὲ ἀλλό Β 26 ὡς γ᾽ ἐμοὶ Τ: 

α 
ὥστε μοι Β 28 που τράπετο Β, γρ. ἴ, προὐτρέπετοτΤ 249 αὑτὸν 
Β: αὐτὸν Τ 33 νειθὰ τὸν Ὅμηρον ἀφΙεηάα 8556 νἱδεπίυσ 
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σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, χαί τὲ πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν. 
εὐπορώτεροι γάρ σως ἅπαντές ἐσμεν οἵ ἄνϑρωποι πρὸς 
ἅπταν ἔργον χαὶ λόγον χαὶ διανόημα" μοῦνος δ᾽ εἴτιερ 
τε νοήσῃ, αὐτίχα περιιὼν ζητεῖ ὅτῳ ἐπιδείξεται χαὶ 
μιεϑ' ὅτου βεβαιώσεται, ἕως ἂν ἐντύχῃ. ὥστιερ χαὶ ἐγὼ 
ἕνεχα τούτου σοὶ ἡδέως διαλέγομαι μᾶλλον ἢ ἄλλῳ τινί, 
ἡγούμενος σε βέλτιστ' ἂν ἐπιισκέψασϑαι χαὶ περὶ τῶν 
ἄλλων περὶ ὧν εἰκὸς σχοσεεῖσϑαι τὸν ἐγειεικῆ, χαὶ "δὴ χαὶ 
περὶ ἀρετῆς. τίνα γὰρ ἄλλον ἢ σέ; ὃς γε οὐ μόνον αὐτὸς 
οἴει καλὸς χἀγαϑὸς εἶναι, ὥσττερ τινὲς ἄλλοι αὐτοὶ μὲν 
ἐχειειχεῖς εἰσιν, ἄλλους δὲ οὐ δύνανται ττοιεῖν᾽ σὺ δὲ χαὶ 
αὐτὸς ἀγαϑὸς εἶ χαὶ ἄλλους οἷός τ᾽ εἶ ποιεῖν ἀγαϑούς. 
χαὶ οὕτω πετιίστευχας σαυτῷ, ὥστε χαὶ ἄλλων ταύτην 
τὴν τέχνην ἀποχρυτιτομένων σύ γ᾽ ἀναφανδὸν σεαυτὸν 
ὑχεοχηρυξάμενος εἰς πάντας τοὺς “Βλληνας, σοφιστὴν ἔπο- 
γομάσας, σεαυτὸν ἀπέφηνας σπαιδεύσεως καὶ ἀρετῆς δι- 
δάσχαλον, πρῶτος τούτου μισϑὸν ἀξιώσας ἄρνυσϑαι. 
πῶς οὖν οὔ σε χρῆν σπαραχαλεῖν ἐπεὶ τὴν τούτων σχέψιν 
χαὶ ἐρωτᾶν χαὶ ἀναχοινοῦσϑαι; οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὔ. καὶ 
γῦν δὴ ἐγὼ ἐχεῖνα, ἐτθι τὸ πρῶτον ἠρώτων χεερὶ τούτων, 
σάλιν ἐπιϑυμῶ ἐξ ἀρχῆς τὰ μὲν ἀναμνησθῆναι παρὰ 

σοῦ, τὰ δὲ συνδιασχέψασϑαι. ἦν δέ, ὡς ἐγῴμαι, τὸ ἐρώ- 
τημα τόδε" σοφία καὶ σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία χαὶ δικαιο-- 
σύνη καὶ ὁσιότης, πότερον ταῦτα, ττέντε ὄντα ὀνόματα, 
ἐπὶ ἑνὶ πράγματί ἔστιν, ἢ ἕχάστῳ τῶν ὀνομάτων τούτων 
ὑτεὀχειταί τις ἴδιος οὐσία χαὶ πρᾶγμα ἔχον ἑαυτοῦ δύνα- 
μιν ἕχαστον, οὐχ ὃν οἷον τὸ ἕτερον αὐτῶν τὸ ἕτερον; 
ἔφησϑα οὖν σὺ οὐκ ὀνόματα ἐπεὶ ἑνὶ εἶναι, ἀλλὰ ἕχαστον 
ἰδίῳ πράγματι τῶν ὀνομάτων τούτων ἐπιχεῖσϑαι, πάντα 
δὲ ταῦτα μόρια εἶναι ἀρετῆς, οὐχ ὡς τὰ τοῦ χρυσοῦ μό-- 
ρια δμοῖά ἔστιν ἀλλήλοις χαὶ τῷ ὅλῳ οὗ μόριά ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ὡς τὰ τοῦ προσώπου μόρια χαὶ τῷ ὅλῳ οὗ μόριά 
ἐστιν χαὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια, ἰδίαν ἕκαστα δύναμιν κε ἔχοντα. 
ταῦτα εἶ μέν σοι δοχεῖ ἔτι ὥσπερ τότε, φάϑιε' εἰ δὲ ἂλ- 

1 1]. Χ 224 

ι ὅτου ΒΥ 4 οὕτως πως νεὶ οὕτως Ἡεϊπάοτ 4 περιιὼν ἵ: 
περὶ ὧν Β, περιὼν Τ | ἐπιδείξεται --- βεβαιώσεται ΔΡΟΡΊ. Ναίϊοα- 
ὨΌΓΩ ΙΟ29: δ δ ΟΑΜΒΕΙ - βεβαιώσηται ΒΤ 14 τὴν ροβίβα δ461- 
ἴα ἢ Τ ιοοὐτΤι: οὗΒ 33 ἕκαστον ΗϊγβοΠὶρ 

Ῥζαίο υοἷ, ΨΊΖ. ν 

9) 

949 
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λως πως, τοῦτο διόρισαι, ὡς ἔγωγε οὐδέν σοι ὑπόλογον 
τέϑεμαι, ἐάν πῇῃ ἄλλῃ γῦν φήσῃς" οὐ γὰρ ἂν ϑαυμάζοιμι, 

Ὁ εἰ τότε ἀποπειρώμενός μου ταῦτα ἔλεγες. 

.1λλ: ἐγώ σοι, ἔφη, λέγω, ὦ Σώχρατες, ὅτι ταῦτα 
( 3δεν)άντα μόρια μέν ἐστιν ἀρετῆς, χαὶ τὰ μὲν τέτταρα αὐτῶν 5 

ἐπιειχῶς παραπλήσια ἀλλήλοις ἐστίν, ἡ δὲ ἀνδρεία πάνυ 
σολὺ διαφέρον πάντων τούτων. ὧδε δὲ γνώσει ὅτι ἐγὼ 
ἀληϑῆ λέγω: εὑρήσεις γὰρ πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἀδι- 
χωτάτους μὲν ὄντας χαὶ ἀνοσιωτάτους χαὶ ἀχολαστοτά- 
τους χαὶ εὐρλετορμοῤροος ας ἀνδρειοτάτους δὲ [διαφερόντως]. τὸ 

Ε Ἔχε δή, ἔφην ἐγώ" ἄξιον γάρ τοι ἐπεισχέψασϑαι ὃ λέγεις. 
πότερον τοὺς ἀνδρείους ϑαρραλέους λέγεις ἢ ἄλλο τι; 
Καὶ ἴτας 7, ἔφη, ἐφ᾽ ἃ οἱ πολλοὶ φοβοῦνται ἰέναι. Φέρε 
δή, τὴν ἀρετὴν χαλόν τι φὴς εἶναι, χαὶ ὡς καλοῦ ὄντος 
αὐτοῦ σὺ διδάσχαλον σαυτὸν τεαρέχεις; Κάλλιστον μὲν 15 
οὖν, ἔφη, εἰ μὴ μαένομαί γε. Πότερον οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
τὸ μέν τι αὐτοῦ αἰσχρόν, τὸ δέ τι χαλόν, ἢ ὅλον καλόν; 
Ὅλον που χαλὸν ὡς οἷόν τε μάλιστα. Οἶσϑα οὖν ,τίνες 

800 εἰς τὰ φρέατα χολυμβῶσιν ϑαρραλέως; Ἔγωγε, ὅτι οἵ 
χολυμβηταί. Πότερον διότι ἐπίστανται ἢ δὲ ἄλλο τι; 20 
Ὅτι ἐπίστανται. Τίνες δὲ ἀττὸ τῶν ἵστττων πολεμεῖν ϑαρ- 
ραλέοι εἰσίν; πότερον οἱ ἱτεττιχοὶ ἢ οἱ ἄφιτμστοι; Οἱ ἵπε- 
πιχοί. Τίνες δὲ πέλτας ἔχοντες; οἱ πελταστιχοὶ ἢ οἱ μή; 
Οἱ πελταστιχοί. καὶ τὰ ἄλλα γε πάντα, εἰ τοῦτο ζητεῖς, 
ἔφη, οἱ ἐπιστήμονες τῶν μὴ ἐπισταμένων ϑαρραλεώτεροί 25 

Β εἰσιν, χαὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν, ἐπειδὰν μάϑωσιν, ἢ πρὶν μα- 
ϑεῖν. Ἤδη δέ τινας ἑώρακας, ἔφην, πάντων τούτων ἄνε- 
σιστήμονας ὄντας, ϑαρροῦντας δὲ πρὸς ἕχαστα τούτων; 
Ἔγωγε, ῆ δ᾽ ὅς, καὶ λίαν γε ϑαρροῦντας. Οὐχοῦν οἱ ϑαρ- 
ραλέοι οὗτοι χαὶ ἀνδρεῖοί εἰσιν; “ἰσχρὸν μεντἄν, ἔφη, εἴη 30 
ἢ ἀνδρεία" ἐπεὶ οὗτοί γε μαινόμενοί εἰσιν. Πῶς οὗν, 
ἔφην ἐγώ, λέγεις τοὺς ἀνδρείους; οὐχὶ [τοὺς] ϑαρραλέους 
εἶναι; Καὶ νῦν γ᾽, ἔφη. Οὐχοῦν οὗτοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, οἱ οὕτω 

ς ϑδρῤῥλδοι ὄντες οὐχ ἀνδρεῖοι ἀλλὰ μαινόμενοι φαίνον-- 
ται; χαὶ ἐχεῖ αὖ οἱ σοφώτατοι οὗτοι καὶ ϑαρραλεώτατοί 35 

1 ὑπὸ λογων Β, ὑπολόγον Τ' 10 ἀνδρείους δὲ διαφερόντως 
Τ(ορβεῖ πον. ἰεοΐ. 596, διαφερόντως ἀΕ]6νὶ οἴ. 109,10 19 ἐγώ τεΒ 
32 ἔλεγες ἩἸγΒοΠὶρ [ τοὺς (απΐς ϑαρραλέους) ἀεϊαπάστη δαξ ἴῃ τού- 
τους τηυϊδπάστῃ ραΐανὶ ϑααρρα 35 αὖ οἱ ΒΤ: αὖ οἵ Β. ϑοοεπα 
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εἰσιν, ϑαρραλεώτατοι δὲ ὄντες ἀνδρειότατοι; καὶ χατὰ 
τοῦτον τὸν λόγον ἡ σοφία ἂν “ἀνδρεία εἴη; 

Οὐ καλῶς, ἔφη, μνημονεύεις, ὠ Σώχρατες, ἃ ἔλεγόν 
τε χαὶ ἀπεχρινόμην σοι. ἔγωγε ἐρωτηϑεὶς ὑτιὸ σοῦ, εἰ, οἵἱ 

5. ἀνδρεῖοι ϑαρραλέοι εἰσίν, ὡμολόγησα" εἰ δὲ καὶ οἱ ϑαρ- 
ραλέοι ἀνδρεῖοι, οὐκ ἠρωτήϑην᾽" εἰ γάρ μὲ τοῦτ᾽ ἤρου, εἶ- 
πον ἂν ὅτι οὐ πάντες" τοὺς δὲ ἀνδρείους ὡς οὐ ϑαρρα- Ὁ 
λέοι εἰσίν, τὸ ἐμὸν ὁμολόγημα, οὐδαμοῦ ἐιέδειξας ὡς (365) 
οὐχ ὀρϑῶς ὡμολόγησα. ἔπειτα τοὺς ἐπισταμένους αὖ- 

το τοὺς ἑαυτῶν ϑαρραλεωτέρους ὄντας ἀποφαίνεις χαὶ μὴ 
ἐπισταμένων ἄλλων, χαὶ ἐν τούτῳ οἴει τὴν ἀνδρείαν καὶ 
τὴν σοφίαν ταὐτὸν εἶναι" τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ μετιὼν 
χαὶ τὴν ἰσχὺν οἰηϑείης ἂν εἶναι σοφίαν. πρῶτον μὲν γὰρ 
εἰ οὕτω μετιὼν ἔροιό μὲ εἰ οἱ ἰσχυροὶ δυνατοί εἰσιν, 

15 φαίην ἂν" ἔπειτα, εἰ οἱ ἐπιστάμενοι παλαίειν δυνατώτε- Ἑ 
ροί εἰσιν τῶν μὴ ἐπισταμένων τταλαέειν καὶ αὐτοὶ αὑτῶν, 
ἐπειδὰν μάϑωσιν, ἢ πρὶν μαϑεῖν, φαίην ἄν" ταῦτα δὲ 
ἐμοῦ ὁμολογήσαντος ἐξείη ἂν σοι, χρωμένῳ τοῖς αὐτοῖς 
τεκμηρίοις τούτοις, λέγειν ὡς χατὰ τὴν ἐμὴν ὁμολογίαν 

20 ἢ σοφία ἐστὶν ἰσχύς. ἐγὼ δὲ οὐδαμοῦ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ὅμο- 
λογῶ τοὺς δυνατοὺς ἰ ἰσχυροὺς εἶναι, τοὺς μέντοι ἰσχυροὺς 
δυνατούς" οὐ γὰρ ταὐτὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ ἰσχύν, ἀλλὰ 851 
τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης γίγνεσϑαι, τὴν δύναμιν, καὶ 

(( τότ) ἀχεὸ μανίας τε χαὶ ἀττὸ ϑυμοῦ, ἰσχὺν δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ 
25 εὐτροφίας τῶν σωμάτων. οὕτω δὲ κἀχεῖ οὐ ταὐτὸν εἶναι 

ϑάρσος τε χαὶ ἀνδρείαν᾽ ὥστε συμβαίνει τοὺς μὲν ἀν- 
δρείους ϑαρραλ ἕους εἶναι, μὴ μέντοι τούς γε ϑαρραλέους 
ἀνδρείους πάντας" ϑάρσος μὲν γὰρ καὶ ἀτὸ τέχνης γίγνε- 
ται ἀνϑρώτιοις χαὶ ἀττὸ ϑυμοῦ τε χαὶ ἀπὸ μανίας, ὥσπερ Β 

30 ἡ δύναμις, ἀνδρεία δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν 
ψυχῶν γίγνεται. 

Αέγεις, δέ τινας, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, τῶν ἀνϑρώπων 
εὖ ζῆν, τοὺς δὲ κακῶς; Ἔφη. ᾿4ρ᾽ οὖν δοχεῖ σοι ἄνϑρω- 

20 ἐγὼ --- 31 γίγνεται 5100. βογερ. 7, 79 

4 ἔγωγε ΒΤ: ἐγὼ γὰρ Ἡϊγβο Πρ 6 τοῦτ᾽ Η]γβομρΡ : τότε ΒΤ' 
8 ἐπιδείξας --- ὡμολόγησα, ἔπειτα ἨἩΊΥΒΟΠΙΡ 14 οἱ ἰσχυροὶ ΤΊ ἐσχυ- 
ροὶ Β 15 εἰ οἱ ἴ: οἱει Β, οἴει Τ᾽ 24 τε ΒΤ: γε ϑίορδειιβ | ἀπὸ 
ϑυμοῦ Βι, ϑίοραβειυϑ: ϑυμοῦ ἐν 26 συμβαώνει ΒΤ: συμβαίνειν 
ϑιοθδευβ. 28. γίγνεται ἀε]ανιῖ Η γβοδῖσ 29 ϑυμοῦ γε καὶ μανίας 

ΝΑ οΥ οοσηηι. [1 83 (ϑυμοῦ γε σοάδχ Α 5ῖοὈαε!) 32 δὲ τίνας Τ' 
7Ὲ 
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᾿ ᾽ν 3 - 8 ’ ΄ ἃ Ὁ ’ ΄ 2 
πος ἂν εὖ ζῆν, εἰ ἀνιώμενός τε χαὶ ὀδυνώμενος ζῴη; Οὐχ 
ἔφη. Τί δ᾽, εἰ ἡδέως βιοὺς τὸν βίον τελευτήσειεν, οὐχ 
εὖ ἂν σοι δοχοῖ οὕτως βεβιωχέναι; Ἔμοιγ, ἔφη. Τὸ μὲν 
ἄρα ἡδέως ζῆν ἀγαϑόν, τὸ δ᾽ ἀηδῶς χαχόν. Εἴπερ τοῖς 
καλοῖς ᾿Ὦ: ἔφη, ζῴη ἡδόμενος. τί δή, ὦ Πρωταγόρα; μὴ 
χαὶ σύ, ὥσττερ οἱ πολλοί, ἡδέ᾽ ἄττα καλεῖς χαχὰ χαὶ ἀνιαρὰ 
ἀγαϑά; ἐγὼ γὰρ λέγω, χαϑ᾽ ὃ ἡδέα ἐστίν, ἀρα χατὰ 
τοῦτο οὐχ ἀγαϑά, μὴ εἴ τι ἀτί αὐτῶν “ἀποβήσεται ἄλλο; 
καὶ αὖϑις αὖ τὰ ἀνιαρὰ ὡσαύτως οὕτως οὐ χαϑ' ὅσον 
ἀνιαρά, καχά; Οὐχ οἶδα, ὦ Σώχρατες, ἔφη, ἁπλῶς οὕτως, 
ὡς σὺ ἐρωτᾷς, εἰ ἐμοὶ ἀτιοχριτέον ἐστίν, ὡς τὰ ἡδέα τε 
ἀγαϑά ἔστιν ἅτιαντα χαὶ τὰ ἀνιαρὰ χαχά" ἀλλά μοι δο- 
χεῖ οὐ μόνον πρὸς τὴν νῦν ἀπόχρισιν ἐμοὶ ἀσφαλέστερον 
εἶναι ̓ἀποχρίνασϑαι, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τεάντα τὸν ἄλλον βίον 

((. 3635) τὸν ἐμόν, ὅτι ἔστι μὲν ἃ τῶν ἡδέων οὐχ ἔστιν ἀγαϑά, 

802 

ἔστι δ᾽ αὐ χαὶ ἃ τῶν ἀνιαρῶν οὐχ ἔστι χαχά, ἔστι δ᾽ ἃ 
ἔστιν, χαὶ τρίτον ἃ οὐδέτερα, οὔτε χαχὰ οὔτ᾽ ἀγαϑά. 
ς ’ ᾿ Ἐ- Ψ 3 , 2 Ν᾿ τς - ΄ ὉΧ 
Ηδέα δὲ χαλεῖς, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ τὰ ἡδονῆς μετέχοντα ἢ 
ποιοῦντα ὕδονήν; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Τοῦτο τοίνυν λέγω, χαϑ' 
ὅσον ἡδέα ἐστίν, εἰ οὐχ ἀγαϑά, τὴν ἡδονὴν αὐτὴν ἐρωτῶν 
εἰ οὐκ ἀγαϑόν ἐστιν. Ὥσπερ σὺ λέγεις, ἔφη, ἑκάστοτε, 
ὠ Σώκρατες, σχοπώμεϑα αὐτό, καὶ ἐὰν μὲν πρὸς λόγον 
δοχῇ εἶναι τὸ σχέμμα χαὶ τὸ αὐτὸ φαίνηται ἡδύ τε καὶ 
ἀγαϑόν, συγχωρησόμεϑα" εἰ δὲ μη». τότε ἤδη ἀμφισβη- 
τήσομεν. Πότερον. οὗν, ἢν δ᾽ ἐγώ, σὺ βούλει ἡγεμονεύειν 
τῆς σχέψεως, ᾿ ἐγὼ ἡγῶμαι; Ζίχαιος, ἔφη, σὺ ἡγεῖσθαι" 
σὺ γὰρ καὶ κατάρχεις τοῦ λόγου. “6 οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
τῇδέ πῃ καταφανὲς ἂν ἡμῖν γένοιτο; ὥσπερ εἴ τις ἂν- 
ϑρώωττον σχοιῶν ἔχ τοῦ εἴδους ἢ πρὸς ὑγίειαν ἢ πρὸς 
ἄλλο τι τῶν τοῦ σώματος ἔργων, ἰδὼν τὸ πρόσωττον καὶ 
τὰς χεῖρας ἄχρας εἴποι" ἴϑιε δή μοι ἀποχαλύψας καὶ τὰ 
στήϑη χαὶ τὸ μετάφρενον ἐπίδειξον, ἵνα ἐπισχέψωμαι 
σαφέστερον" χαὶ ἐγὼ τοιοῦτόν τι ποϑῶ πρὸς τὴν σχέψιν" 
ϑεασάμενος ὅτι οὕτως ἔχεις πρὸς τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ ἡδύ, 
(ὡὧὁς φῇς, δέομαι τοιοῦτόν τι εἰπεῖν" ἴϑι δή μοι, ὦ Πρω- 

ταγόρα, καὶ τόδε τῆς διανοίας ἀττοχάλυψον" πτῶς ἔχεις 

σιρὸς ἐπιστήμην; πότερον χαὶ τοῦτό σοι δοχεῖ ὥσττιερ 

6 ἀνιάρ᾽ ἄττ᾽ ἀγαϑά ΝΑΌΘΥ ΠσογηπΠ,. 1832 7. καϑὸν Β, καϑὸ Τ 
Ι ἡδέα τὰ ἡδέα Ἡεϊπάο 8 μὴ εἴ τι ΒΤ; εἰ μή τεῖ 12 ἀλλατ: 
ἀλλ᾽ Ῥ ἐς ἀλλα λβιϑ λα 
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τοῖς τ᾿ολλοῖς ἀνθρώποις, ἢ) ἄλλως; δοχεῖ δὲ τοῖς πολλοῖς 
περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τι, οὐχ ἰσχυρὸν οὐδ᾽ ἡγεμονικὸν 
οὐδ᾽ ἀρχιχὸν εἶναι" οὐδὲ ὡς περὶ τοιούτου αὐτοῦ ὄντος 
διανοοῦνται, ἀλλ᾽ ἐνούσης πολλάχις ἀνϑρώττῳ ἐπιστήμης 
οὐ τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ ἄρχειν, ἀλλ᾽ ἄλλο τι, τοτὲ μὲν 
ϑυμόν, τοτὲ δὲ ἡδονήν, τοτὲ δὲ λύττην, ἐνίοτε δὲ ἔρωτα, 
πολλάκις δὲ φόβον, ἀτεχνῶς διανοούμενοι ττερὶ τῆς ἐπι- 
στήμιης, ὥσπερ περὴ ἀνδραπόδου, περιελχομένης ὑπὸ τῶν 
ἄλλων ἁττάντων. ἀρ᾽ οὖν χαὶ σοὶ τοιοῦτόν τι περὶ αὐτῆς 
δοχεῖ, ἢ χαλόν τε εἶναι ἡ ἐπιστήμη καὶ οἷον ἄρχειν τοῦ 
ἀνθρώπου, καὶ ἐάνπερ γιγνώσχῃ τις τἀγαϑὰ καὶ τὰ χαχά, 
μὴ ἂν χρατηϑῆναι ὑπὸ μηδενός, ὥστε ἄλλ᾽ ἄττα πράτ- 
τειν ἢ ἂν ἐγιστήμη χελεύῃ, ἀλλ᾽ ἱχανὴν εἶναι τὴν φρό- 
γησιν βοηϑεῖν τῷ ἀνθρώπῳ; Καὶ δοχεῖ, ἔφη, ὥσπερ σὺ 

λέγεις, οὐ “Σώχρατες, χαὶ ἅμια, εἴγτερ τῳ ἄλλῳ, αἰσχρόν 
ἐστι χαὶ ἐμοὶ σοφίαν χαὶ ἐπιστήμην μὴ οὐχὶ πάντων 
χράτιστον φάναι εἶναι τῶν ἀνϑρωτιείων ττραγμάτων. Κα- 
λῶς γε, ἔφην ἐγώ, σὺ λέγων καὶ ἀληϑῆ. οἶσϑα οὖν ὅτι 
οἱ σπεολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων ἐμοί τε χαὶ σοὶ οὐ πείϑονται, 
ἄλλα πολλούς φασι γιγνώσχοντας τὰ βέλτιστα οὐχ ἐϑέ- 
λειν τιράττειν, ἐξὸν αὐτοῖς, ἀλλὰ ἄλλα πράττειν" χαὶ 
ὅσους δὲ ἐγὼ ἠρόμην ὃ τέ ποτε αἴτιόν ἐστι τούτου, ὑπὸ 
ἡδονῆς φασὶν ἡττωμένους ἢ λύπης ἢ ὧν νυνδὴ ἐγὼ ἔλε- 
γον ὑπό τινος τούτων κρατουμένους ταῦτα ποιεῖν τοὺς 
ποιοῦντας. Πολλὰ γὰρ οἶμαι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, καὶ 
ἄλλα οὐκ ὀρϑῶς λέγουσιν οἵ ἄνϑρωποι. Ἴ1ϑι δὴ μετ 
ἐμοῦ ἐπιχείρησον τιείϑειν τοὺς ἀνϑρώπους καὶ διδάσχειν 
ὅ ἐστιν αὐτοῖς τοῦτο τὸ πάϑος, ὃ φασιν ὑπὸ τῶν ἧδο- 
γῶν ἡττᾶσϑαι χαὶ οὐ πράττειν διὰ ταῦτα τὰ βέλτιστα, 
ἐγεεὶ γιγνώσχειν γε αὐτά. ἴσως γὰρ ἂν λεγόντων ἡμῶν 
ὅτι οὐχ ὀρϑῶς λέγετε, ὦ ἄνϑρωποι, ἀλλὰ ψεύδεσϑε, 
ἔροιντ᾽ ἂν ἡ μᾶς"- ὦ Πρωταγύρα τε χαὶ Σώχρατες, εἰ μὴ 
ἔστιν τοῦτο τὸ πάϑημα ἡδονῆς ἡττᾶσϑαι, ἀλλὰ τί ποτ᾿ 
ἐστίν, χαὶ τί ὑμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπτατον ἡμῖν. Τί 
δέ, ὦ Σώχρατες, δεῖ ἡμιᾶς σχοπεεῖσϑαι τὴν τῶν πολλῶν 

3 ὡς περὶ Β: ὥσπερ Τ ] τοιούτου Τ: τοῦ οὐ τοῦΒ  κὶ τότε 
-- τότε --- τότε ΒῚ τ ΒΒ: ΤΙ ἂν ϑαῦυρρα: ἃ ἡ Β, ἂν Τ (πρατ- 
τειν ἡ ἂν ἐπιστήμη ΨΊΠΑΟΡ. 580]. 7) 30 ἐπεὶ γιγνώσκειν ΔΡ0- 
ΒΥΔΡΠα: ἐπιγινώσκειν ΒΤ 33 ἀλλα ΤΙ ἀλλόβΒ 
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δόξαν ἀνθρώπων, οἱ ὃ τι ἂν τύχωσι τοῦτο λέγουσιν; 
Οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἶναί τι ἡμῖν τοῦτο πρὸς τὸ ἐξευρεῖν 
στερὶ ἀνδρείας, σπιρὸς τἄλλα μόρια τὰ τῆς ἀρετῆς πῶς 
ποτ᾽ ἔχει. εἰ οὖν σοι. δοχεῖ ἐ ἐμμένειν οἷς ἄρτι ἔδοξεν ἡ ἡμῖν, 
ἐμὲ ἡγήσασϑαι, ἡ οἶμαι ἂν ἔγωγε κάλλιστα φανερὸν γε- 
γέσϑαι, ἕπου" εἰ δὲ μὴ βούλει, εἴ σοι φίλον, ἐῶ χαίρειν. 
“4λλ᾽, ἔφη, ὀρϑῶς λέγεις" χαὶ πέραινε ὥσπερ ἤρ ρξω. 

Πάλιν τοίνυν, ἔφην ἐγώ, εἰ ἔροιντο ἡμᾶς" τέ οὖν φατὲ 
τοῦτο εἶναι, ὸ ἡμεῖς. ἥττω εἶναι τῶν ἡδονῶν ἐλέγομεν; 
εἰσεοι ἂν ἔγωγε πρὸς αὐτοὺς ὁδί" ἀχούετε δή" πειρα- 
σόμεϑα γὰρ ὑμῖν ἐγώ τε χαὶ Πρωταγόρας φράσαι. ἄλλο 
τι γάρ, ὦ ἄνϑρω; τοι, φατὲ ὑμῖν τοῦτο γίγνεσϑαι ἐν 
τοῖσδε, οἷον τεολλάχις ὑπὸ σίτων χαὶ ποτῶν καὶ ἀφροδι- 
σίων χρατούμενοι ὑδέων ὄντων, γιγνώσχοντες ὅτι τιονηρά 
ἐστιν, ὅμως αὐτὰ πράττειν; Φαῖεν ἄν. Οὐχοῦν ἐροίμεϑ' 
ἂν αὐτοὺς ἐγώ τε χαὶ σὺ πάλιν" πονηρὰ δὲ αὐτὰ πῇ 
φατὲ εἶναι; πότερον ὅτι τὴν ἡδονὴν ταύτην ἐν τῷ σταρα- 
χρήμια παρέχει χαὶ ἡδύ ἐστιν ἕχαστον αὐτῶν, ἢ ὅτι εἰς 
τὸν ὕστερον χρόνον νόσους τὲ ποιεῖ χαὶ πενίας χαὶ ἄλλα 
τοιαῦτα πολλὰ τταρασχευάζει; ἢ χἂν εἴ τι τούτων εἰς τὸ 
ὕστερον μηδὲν παρασχευάζει, χαίρειν δὲ μόνον ποιεῖ, 
ὅμως δ᾽ ἂν χαχὰ εἴη, ὅτι παϑόντα χαίρειν ποιεῖ χαὶ 
ὁπιῃοῦν; ἀρ᾽ οἰόμιεϑ' ἂν αὑτούς, ὦ “Πρωταγόρα, ἄλλο τι 
ἀποχρίνασϑαι, ἢ ὅτι οὐ χατὰ τὴν αὐτῆς τῆς ἡδονῆς 
τῆς παραχρῆμα ἐργασίαν χαχά ἔστιν, ἀλλὰ διὰ τὰ 
ὕστερον γιγνόμενα, γόσους τε χαὶ τάλλα. Ἐγὼ μὲν 
οἶμαι, ἔφη ὃ Πρωταγόρας, τοὺς πολλοὺς ἂν ταῦτα ἀἂπο- 

χρίνασϑαι. Οὐχοῦν νόσους ποιοῦντα ἀνίας ποιεῖ, χαὶ 
σεγνίας ποιοῦντα ἀνίας χτοιξῖ; ὁμολογοῖεν ἂν, ὡς ἐγῴ- 

μαι. Συνέφη ὃ Πρωταγόρας. Οὐχοῦν φαίνεται, ὠ ἂν- 

ϑρωποι, ὑμῖν, ὡς φαμεν ἐγώ τὲ χαὶ Πρωταγόρας, δὲ 
οὐδὲν ἄλλο ταῦτα χαχὰ ὄντα, ἢ διότι εἰς ἀνίας τε ἀπο- 

ὙΜΩΙΣ: καὶ ἄλλων ἡ δονῶν ἀποστερεῖ; ὁμολογοῖεν ἄν; 
Συνεδόχει ἡμῖν ἀμφοῖν. Οὐχοῦν πάλιν αὖ αὐτοὺς τὸ 

ι: ἀνθοώπων ἀρ]ενι ΗΙγβοΠῖρ 8 τί εχ 6πΊ6 Πα. Δρορυ. (οἱβ- 
᾿πΙδησστη 155: ἔτε ΒΤ 13 τοιοῖσδε ΚΥΟΞΟΠΕΙ 14 ἡδέων Τ, 5ε4ἃ 
ω ΕΧ οηθδηα. 20 τε ἀε]δνιὶ Ναιτηδηη ἂς Ρ]αΐ. Ργοΐαρ. 32 21 πα- 
ρασκευαζοι --- ποιοῖ ΒΑΪΙΕΥ 22 δ᾽ ἀα]ενῖξ ΒΟ] ΘΙ ευτηδομεῦ (εἴ Ναῖί- 
ΤηΔὩΠ) Ι εἴη ΕΧ ἐπιεπά. Δρορυ. Μαγοϊδηστη 189: ἦν ΒΤ' [{ ὅτι παϑόντα 
ΘΙ] Ραυπι: ὅτε μαϑόντα ΒΤ, ὅτι ἀμαϑαίνοντα ΟΥΕΙ]Ί, ὅτε παρόντα 
Ἡδυτηδηῃ 34 πάλιν αὖ 5οτρϑὶ: πάλιν ἂν ΒΤ 
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ἐναντίον εἰ ἐροίμεϑα" ὦ ἄνϑρωποι οἱ λέγοντες αὖ ἀγαϑὰ 
ἀνιαρὰ εἶναι, ἄρα οὗ τὰ τοιάδε λέγετε, οἷον τά τὲ γυμ- 
γάσια χαὶ τὰς στρατείας καὶ τὰς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ϑερα- 
πείας τὰς διὰ χαὐσεών τὲ χαὶ τομῶν καὶ φαρμαχειῶν 

Ἢ “ ᾽ὕ “ - , καὶ λιμοχτονιον γιγνομένας, ὅτε ταῦτα ἀγαϑὰ μέν ἔστιν, 
Ὶ , ΞῚ ’ ’ ,ὔ 3 ,ὔ 

ἀνιαρὰ δέ; φαῖεν ἂν; Συνεδόχει. Πότερον οὖν χατὰ τόδε 
᾿ "» ς μπὸ τὸ 

ἀγαϑὰ αὐτὰ καλεῖτε, ὅτε ἐν τῷ παραχρῆμα ὀδύνας τὰς 
’ 2 , 

ἐσχάτας παρέχει χαὶ ἀλγηδόνας, ἢ ὅτι εἰς τὸν ὕστερον 
΄, Ἐπ ἐὰ , .« , , τς 

χρόνον ὑγίειαί τε ἀπ αὐτῶν γίγνονται χαὶ εὐεξίαι τῶν 
σωμάτων χαὶ τῶν πόλεων σωτηρίαι καὶ ἄλλων ἀρχαὶ χαὶ 
πλοῦτοι; φαῖεν ἄν, ὡς ἐγῴμαι. Συνεδόχει. Ταῦτα δὲ 
ἀγαϑά ἐστι δι ἄλλο τι, ἢ ὅτι εἰς ἡδονὰς ἀπτοτελευτᾷ καὶ 

- 9 ΄, ΄, ,ὕ 

λυπῶν ἀπαλλαγάς τε χαὶ ἀποτροπάς; ἢ ἔχετέ τι ἄλλο 
, ’ὔ ΝῚ «ει 2 ’ὕ 23 Ἁ Ὁ) Ἁ "Ὁ 

τέλος λέγειν, εἰς ὃ ἀποβλέψαντες αὐτὰ ἀγαϑὰ καλεῖτε, 
2 22 .»Νν} ς , ᾿ , 2 ᾽ν κ ς ἌΣ 
ἀλλ ἢ ἡδονάς τε καὶ λύπας; οὐκ ἂν φαῖεν, ὡς ἔγῴμαι. 
Οὐδ ὅμοὶ δοκεῖ, ἔφη ὁ Πρωταγόρας. Οὐχοῦν τὴν μὲν 
ἡδονὴν διώχετε ὡς ἀγαϑὸν ὄν, τὴν δὲ λύττην φεύγετε ὡς 
χαχόν; Συνεδόχει. Τοῦτ᾽ ἄρα ἡγεῖσϑ' εἶναι καχόν, τὴν 

λύπην, χαὶ ἀγαϑὸν τὴν ἡδονήν, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸ τὸ χαίρειν 
τότε λέγετε, χαχὸν δἶναι, ὅταν μειζόνων ἡδονῶν ἀποστερῇ 
ἢ ὅσας αὐτὸ ἔχει, ἢ λύπας μείζους παρασχευάξῃ τῶν ὃν 
αὐτῷ ἡδονῶν" ἐπεὶ εἰ κατ᾽ ἄλλο τι αὐτὸ τὸ χαίρειν χακὸν 

"59 Α 2 ΡῈ ν᾽ Ἂ ,ὔ 2 ΒΡ 

χαλεῖτε χαὶ εἰς ἀλλο τι τέλος ἀποβλέψαντες, ἔχοιτε ἂν 
υΚ ΚΠ 2ιῈ 1 2 “ 219 51 πὰ - 

χαὶ ἡμῖν εἰπεῖν" ἀλλ οὐχ ἕξετε. Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοχοῦσιν, 
΄, , τ ’, ι “- 

ἔφη ὃ Πρωταγόρας. ᾽1λλο τι οὖν πάλιν καὶ περὶ αὐτοῦ 
τοῦ λυτιεῖσϑαι ὃ αὐτὸς τρόπος; τότε χαλεῖτε αὐτὸ τὸ 

- 2 ’ “ ὉᾺ , ’ - 2 .3 » 

λυπεῖσθαι ἀγαϑόν, ὁταν ἢ μείζους λύπας τῶν ἕν αὑτῷ 
οὐσῶν ἀπαλλάττῃ ἢ μείζους ἡδονὰς τῶν λυπῶν παρα- 
σχευάζῃ; ἐπεὶ εἰ πρὸς ἄλλο τι τέλος ἀποβλέττετε, ὅταν 

- Ψ Ἁ ᾿ Ξ. 3 3 ᾽Ὰ Ν «" 5] ΙῚ , 

χαλῆτε αὐτο τὸ λυπεῖσϑαι ἀγαϑόν, ἢ πρὸς ὃ ἔγω λέγω, 
»} Ε ᾿; ον αας Κρ Ετο τ, 3. . ς 2 - »ψὔ Ἶ 
ἔχετε ἡμῖν εἰπεῖν ἀλλ οὐχ ἕξετε. «“ληϑῆ, ἔφη, λέγεις, 
ὃ Πρωταγόρας. Πάλιν τοίνυν, ἔφην ἐγώ, εἴ μὲ ἀνέροισϑε, 

ὠ ἄνϑρωπτοι, τίνος οὖν δήποτε ὃ ἕνεχα πολλὰ συξρὶ τούτου 

λέγεις καὶ πολλαχῇ; συγγιγνώσχετέ μοι, φαίην ἂν ἔγωγε. 

3 στρατείας Τ᾽: στρατιὰς Β 4 φαρμακειῶν ΤΙ φαρμάκων Β, 
φαρμακιῶν Ὁ τὸ ἄλλων ἀε]εηάυτῃ να] ἴῃ ἀλλαε τηυϊαπάστη ρυΐαντ 
Ηεϊπάοσέ 11 δὲ ΒΤ: δὴ ϑαιρρα τς ἀλλ᾿ ἢ ϑίερμαπιβ: ἀλλ ΒΤ 
Ι ἀλλ᾽ --- λύπας ἀε]ενι ΗΓΒ ΙΡ τ6 οὐδ᾽ ἐμοὶ Τ αἱ 24: οὐδέμοι 
Β υῖ 24 20 λέγετε Τ: λέγεται Β 25 ἀλλ᾽ ὅτι Β, ἀλλότει Τ΄ 29 ἀπο- 
βλέπτετε Ὑ, 564 τ ροβί π᾿ ἀεἸδίαπι. 
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πρῶτον μὲν γὰρ οὐ ῥᾷάδιον ἀποδεῖξαι, τέ ἐστίν ποτε 
τοῦτο, ὃ ὑμεῖς χαλεῖτε τῶν ἡδονῶν ἵττω εἶναι" ἔπειτα 
ἐν τούτῳ εἰσὶν πᾶσαι αἱ ἀποδείξεις. ἀλλ ἔτε χαὶ νῦν 
ἀναϑέσϑαι ἔξεστιν, εἴ πῇ ἔχετε ἄλλο τι φάναι εἶναι τὸ 
ἀγαϑὸν ἢ ἢ τὴν ἡδονήν, ἢ τὸ χαχὸν ἄλλο τι ἢ τὴν ἀνίαν, ἢ 
ἀρχεῖ ὑμῖν τὸ ἡδέως χαταβιῶναι τὸν βίον ἄνευ λυτεῶν; 
εἰ δὲ ἀρχεῖ καὶ μὴ ἔχετε μηδὲν ἄλλο φάναι εἶναι ἀγαϑὸν 
ἢ καχόν, ὃ μὴ εἰς ταῦτα τελευτᾷ, τὸ μετὰ τοῦτο ἀχούετε. 
φηκιὶ γὰρ ὑμῖν τούτου οὕτως ἔχοντος γελοῖον τὸν λόγον 
γίγνεσϑαι, ὅταν λέγητε, ὅτι πολλάκις γιγνώσκων τὰ καχὰ 
ἅνϑρωπος, ὅτι χαχά ἐστιν, ὅμως πράττει αὐτά, ἐξὸν μὴ 
πράττειν, ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀγόμενος καὶ ἐκπληττόμενος" 
καὶ αὖϑις αὐ [λέγετε], ὅτι γιγνάίσχων ὃ ἄνϑρωπος τά- 
γαθϑὰ πράττειν οὐκ ἐϑέλει διὰ τὰς παραχρῆμα ἡδονάς, 
ὑπὸ τούτων ἡττώμενος. ὡς δὲ ταῦτα γελοῖά ἐστιν, κατά- 
δηλον ἔσται, ἐὰν μὴ πολλοῖς ὀνόμασι χρώμεϑα ἄρα, ἡδεῖ 
τε χαὶ ἀνιαρᾷ χαὶ ἀγαθῷ χαὶ χαχῷ, ἀλλ ἐπειδὴ δύο 
ἐφάνη ταῦτα, δυοῖν χαὶ ὀνόμασιν προσαγορεύωμεν αὐτά, 
πρῶτον μὲν ἀγαϑῷ καὶ χαχῷ, ἔπειτα αὖϑις ἡδεῖ τε χαὶ 
ἀνιαρῷ. ϑέμενοι δὴ οὕτω λέγωμεν, ὃ ὅτι γιγνώσχων ὅ ἄν- 
ϑρῶπος τὰ χαχὰ ὅτι χαχά ἐστιν, ὅμως αὐτὰ ποιεῖ. ἐὰν 
οὖν τις ἡμᾶς ἔρηται, διὰ τί, ἡττώμενος, φήσομεν" ὕστο 
τοῦ; ἐχεῖνος ἐρήσεται ἡμᾶς" ἡμῖν δὲ ὑπὸ μὲν ἡδονῆς 
οὐχέτι ἔξεστιν εἰττεῖν᾽ ἄλλο γὰρ ὄνομα μετείληφεν ἀντὶ 
τῆς ἡδονῆς τὸ ἀγαϑόν" ἐχείνῳ δὴ ἀποχρινώμεϑα καὶ λέ- 
γωμιεν, ὅτι “ἡττώμενος -- ὑπὸ τίνος; φήσει" τοῦ ἀγαϑοῦ, 
φήσομεν γὴ Δία. ἂν οὖν τύχῃ ὃ ἐρόμενος ἡμᾶς ὑβριστὴς 
ὦν, γελάσεται χαὶ ἐρεῖ" Υ͂ γελοῖον λέγετε πρᾶγμα, εἰ 
πράττει τις καχά, γιγνώσχων ὅτι χαχά ἔστιν, οὐ δέον 
αὐτὸν πράττειν, ἡττώμενος ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν. ἀρα, φή- 
σει, οὐχ ἀξίων ὄντων νιχᾶν ἐν ὑμῖν τῶν ἀγαϑῶν τὰ χκαχά, 
ἢ ἀξίων; φήσομεν δῆλον ὅτι ἀποχρινόμενοι, ὅτε οὐχ 
ἀξίων ὄντων" οὐ γὰρ ἂν ἐξημάρτανεν ὃν φαμεν ἥττω εἶ- 
γαι τῶν ἡδονῶν. χατὰ τί δέ, φήσει ἴσως, ἀνάξιά ἔστιν 

5 ἢ αλλόο ΒΥ, βεὰ ἢ ἀεδιενι ε τὸ λέγητε Τ: λέγητε Β, 564 ε ροβέ 
τ ἴῃ ΓΔ. 1 ἄνθρωπος ΒδΌΡΡΟ: ἄνϑρωπος ΒΤ, ὁ ἀνϑρωπος 
ΒΕΚΚΟΥ [ αὐτὰ ΤΙ αὐτὸ Β 13 λέγετε ΒΤ: λέγητε Ηεϊπάοτξ, ἀεϊενὶς 
ΗΙγβοῃὶρ 18 προσαγορεύωμεν Β: ,προσαγορεύομιιεν ΕΝ 20 λέγω- 
μεν Τι λέγομεν Β 23 του Τ: τούτου Β | ἐρήσεται Τὶ εἰρήσεται Β 
25 λέγομεν ἈΡΟΒΤΆΡΒΔ: λέγομεν ΒΤ 2ζ6 φήσει ΕΧ ΕἸΠΘΠά. ΔΡΟΡΤ. 
Ματγοεϊδηυτα 189: φησὶ ΒΤ 
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τἀγαϑὰ τῶν χαχῶν ΤᾺ τὰ χαχὰ τῶν ἀγαθῶν; ἢ χατ᾽ ἄλλο 
τι ἢ ὅταν τὰ μὲν μείζω, τὰ δὲ σμιχρότερα Ἥ ἢ πλείω, 
τὰ δὲ ἐλάττω ἢ; οὐχ ἕξομεν εἰχεεῖν ἄλλο ἢ τοῦτο. δῆλον 
ἄρα, φήσει » ὅτι τὸ ἡττᾶσϑαι τοῦτο λέγετε, ἀντὶ ἐλαττό- 
γων ἀγαϑῶν μείζω, χαχὰ λαμβάνειν. ταῦτα μὲν οὖν οὕτω. 
μεταλάβωμεν δὴ τὰ ὀνόματα πάλιν τὸ ἡδύ τε χαὶ ἀνια- 
ρὸν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τούτοις, χαὶ λέγωμεν ὅτε ἄνϑρωπος 
σιράττει, τότε μὲν ἐλέγομεν τὰ χαχά, νῦν δὲ λέγωμεν τὰ 
ἀνιαρά, γιγνώσχων, ὅτι ἀνιαρά ἐστιν, ἡττώμενος ὑττὸ τῶν 
ἡδέων, δῆλον ὅτι ἀναξίων ὄντων νιχᾶν. χαὶ τίς ἄλλη δὴ 
ἀξία ἡδονῇ πρὸς λύπην ἐστίν, ἀλλ᾽ ἢ ὑπερβολὴ ἀλλήλων 
χαὶ ἔλλειψις; ταῦτα δ᾽ ἐστὶ μείζω τε χαὶ σμικρότερα 

((τό22) γιγνόμενα ἀλλήλων χαὶ σελείω χαὶ ἐλάττω χαὶ μᾶλλον χαὶ 

15 

20 

ἥττον. εἶ 7άρ τις λέγοι ὃ ὅτι ἀλλὰ πολὺ διαφέρει, ὠ Σώ- 
κρατες, τὸ παραχρῆμα ἡδὺ τοῦ εἰς τὸν ὕστερον χρόνον 
χαὶ ἡδέος χαὶ λυπηροῦ, μῶν ἄλλῳ τῳ, φαίην ἂν ἔγωγε, 
ΡῸῚ ς - κ ,ὕ Ψ Ν 2} ΩΣ ὙΕΥ 2 2 2 “ 

ἢ ἡδονῇ καὶ λύπῃ; οὐ γὰρ ἔσϑ' ὁτῳ ἄλλῳ. αλλ ὡσπερ 
3 Ἀ ς ’ὔ 27 Ἁ Ν ς ’ 4 Ἀ 

ἀγαϑὸς ἱστάναι ἄνϑρωστος, συνϑεὶς τὰ ἡδέα χαὶ συνϑεὶς 
τὰ λυπηρά, χαὶ τὸ ἐγγὺς καὶ τὸ πόρρω στήσας ἕν τῷ 
ζυγῷ, εἰπὲ πότερα πλείω ἐστίν. ἐὰν μὲν γὰρ ἡδέα πρὸς 
ἡδέα ἃ ἱστῇς, τὰ μείζω ἀεὶ χαὶ τιλείω λητιτέα" ἐὰν δὲ λυ- 
πηρὰ πρὸς λυπηρά, τὰ ἐλάττω χαὶ “σμιχρότερα" ἐὰν δὲ 
ἡδέα χρὸς λυπηρά, ἐὰν μὲν τὰ «ἀνιαρὰ ὑπερβάλληται ὑ ὑττὸ 
τῶν ἡδέων, ἐάν τε τὰ ἐγγὺς ὑγτὸ τῶν πόρρω ἐάν τε τὰ 
πόρρω ὑπὸ τῶν ἐγγύς, ταύτην τὴν πρᾶξιν πραχτέον ἐν ἢ 
ἂν ταῦτ᾽ ἐνῇ ἐὰν δὲ τὰ ἡδέα ὑπὸ τῶν ἀνιαρῶν, οὐ πρα- 

Ζ.. Δ, ’ » Ε ; 

χτέα᾽ μή πῃ ἄλλῃ ἔχει, φαίην ἄν, ταῦτα, ὦ ἀνϑρωποι; 
5.2.2 Ὁ 3 ΡλῚ » 2 ΄, “, ΟΥ̓ ΕῚ ’ 

οἰδ᾽ ὅτι οὐχ ἂν ἔχοιδεν ἄλλως λέγειν. Συνεδόχει χαὶ ἐχείνῳ. 
[4 Ἀ » σ“ 5 , 2 , ’ 

ὅτε δὴ τοῦτο οὕτως ἔχει, τόδε μοι ἀποχρίνασϑε, φήσω. 
30 φαίνεται ὑμῖν τῇ ὄψει τὰ αὐτὰ μεγέϑη ἐγγύϑεν μὲν 

μείζω, πόρρωϑεν δὲ ἐλάττω" ἢ οὔ; Φήσουσι. Καὶ τὰ 
παχέα καὶ τὰ πολλὰ ὡσαύτως; χαὶ αἵ φωναὶ ,αἵ᾿ ἴσαι 

το 41.886 ἰριίαῦ ροίεϑε 6β5ε ἱπάιρσηϊίας νοϊρίδις δα τηοάαϑίδπ), ΠΙ51 1 
τηλΡῸϊἀϊη6 δὐξ ἴπ Ιοησιίιαϊηα δ᾽ασῖιϑ αὐτῖις ροϑιία ἢ ΟΖοόγο αῤΨαά γέδεζα- 
2:106776 Ν 64(1 τ82 Ηετι2) ΥἿἾ 35 (1 226 ΗδσιΖ) 

3 ἢ ἀεϊενι Ηἰγϑομῖρ 4 λέγετε δχ εἸηθΠά, Δρορυ. (οἱ β]ηἰδ- 
ὨυΤῚ 155: λέγεται ΒῚ 7. λέγωμεν Τ: λέγομεν Β] ἁνϑρώπος ̓ ΘΔΌΡΡΕ: 
ἄνϑρωπος ΒῚ 8 λέγωμεν ΤΙ: λέγομεν Β το δὴ ἀξία 5οΥἹρδῖ: αξία 
ΘΟΒ]εἰθυτηδο μευ, ἀναξία ΒΤ τι ἡδονῇ Ἠεϊπάοτέ: ἡδονὴ ΒΤ τς ἡδὺ 
καὶ λυπηρὸν ἨδιιϑάᾶαΘ. τό τῷ Β 20 εἰπὲ εχ δηλεπά. ΔΡΟΡΎ. (οἱϑ- 
Ππίαπαπι, 155: εἶπε ΒΤ 21 ἕστης Β, ἵστης Τ' 26 πρακτέα ΒΊ, 
οὐ ἴῃ τηδΥρ. δαά, Τ 28 οἷδ᾽ Τ: οὐδ᾽ Β 32 αἱ ροβί καὶ ἀεἴδνὶς 
δύο ἢ]ς | αἱ ἔσαι Ἡεἰηαοτῇ: ἔσαι ΒΤ 
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ἐγγύϑεν μὲν μείζους, πόρρωϑεν. δὲ σμιχρότεραι; Φαῖεν 
Ὁ ἂν. Εἰ οὖν ἐν τούτῳ ἡμῖν ἣν τὸ εὖ πράττειν, ἐν τῷ τὰ 

μὲν μεγάλα μήχη χαὶ πράττειν χαὶ λαμβάνειν, τὰ δὲ σμι- 
κρὰ χαὶ φεύγειν χαὶ μὴ πράττειν, τίς ἂν ἡμῖν σωτηρία 
ἐφάνη τοῦ βίου; ρα ἢ μετρητιχὴ τέχνη ἢ ἣ τοῦ φαινο- 
μένου δύναμις; ἢ αὕτη μὲν ἡμᾶς ἐτελάνα καὶ ἐπτοίει ἄνω 

, , 3 , 

(..3662) τὲ χαὶ χάτω πολλάχις μεταλαμιβάνειν ταὐτὰ καὶ μεταμέ- 
λειν χαὶ ἐν ταῖς πράξεσιν καὶ ἐν ταῖς αἱρέσεσιν τῶν με- 

᾿ » “ Ρ) 

γάλων τε χαὶ σμιχρῶν, ἡ δὲ μετρητιχὴ ἄχυρον μὲν ἂν 
Ἑ ἐποίησε τοῦτο τὸ φάντασμα, δηλώσασα δὲ τὸ ἁληϑὲς 

801 

ἡσυχίαν ἂν ἐποίησεν ἔχειν τὴν ψυχὴν μένουσαν ἐπὶ τῷ 
ἀληϑεῖ καὶ ἔσωσεν ἂν τὸν ἀἰοὰ; ; ἀρ᾽ ἂν ὁμολογοῖεν οἱ ἂν- 
ϑρωποι πρὸς ταῦτα ἡμᾶς τὴν μετρητικὴν σῴζειν ἂν τέ- 
χνὴν, ἢ ἄλλην; Τὴν “μετρητιχήν, ὡμολόγει. Τί δ᾽, εἰ ἐν 
τῇ τοῦ περιττοῦ χαὶ ἀρτίου αἱρέσει ὑμῖν ἣν ἡ σωτηρία 
τοῦ βίου, ὁπότε τὸ πλέον ὀρϑῶς ἔδει ἑλέσϑαι καὶ ὅπιότε 
τὸ ἔλαττον, ἢ αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ ἢ τὸ ἕτερον πρὸς τὸ ἕτε- 
ρον, εἴτ᾽ ἐγγὺς εἴτε πτόρρω εἴη, τί ἂν ἔσῳζεν ἡμῖν τὸν 
βίον; ἀρ ἂν οὐκ ἐπιστήμη; καὶ ἀρ᾽ ἂν οὐ μετρητιχή τις, 
ἐχεειδήτεερ ὑπερβολῆς τε χαὶ ἐνδείας ἐστὶν ἡ τέχνη; ἐπειδὴ 
δὲ περιττοῦ" τε χαὶ ἀρτίου, ἄρα ἄλλη τις ἢ ἀριϑμητιχή; 
ὁμολογοῖεν ἂν ἡμιῖν οἱ ἄνϑρωποι, ἢ οὖς ᾿Ἔδόχουν ἂν χαὶ 
τῷ Πρωταγόρᾳ ὁμολογεῖν. Εἶεν, ὠ ἄνϑρωποι" ἐπειδὴ 
δὲ ἡδονῆς τε χαὶ λύπης ἐν ὀρϑῇ τῇ αἱρέσει ἐφάνη ἡμῖν 
ῇ σωτηρία τοῦ βίου οὖσα, τοῦ τὲ ἰλλμοννα χαὶ ἐλάττονος 
χαὶ μείζονος χαὶ σμικροτέρου χαὶ πορρωτέρω χαὶ ἐγγυ- 
τέρω, ἄρα πρῶτον μὲν οὐ μετρητικὴ φαίνεται, ὑπερβολῆς 
τὲ καὶ ἐνδείας οὐσα χαὶ ἰσότητος πρὸς ἀλλήλας σχέψις; 
.41λ1λ ἀνάγκη. Ἐπεὶ δὲ μετρητιχή, ἀνάγχῃ δήπου τέχνη 
χαὶ ἐπιστήμη. Συμφήσουσιν. Ἥτις μὲν τοίνυν τέχνη χαὶ 
ἐπιστήμη ἐστὶν αὕτη, εἰσαῦϑις σχεψόμεϑα" ὅτι δὲ ἔἐπι- 
στήμη ἐστίν, τοσοῦτον ἐξαρχεῖ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ἣν 

32 τοσοῦτον --- τοῦ, τὸ μεγίστη ϑῖοὈ. βοτ]ςρ. 6, 63 

5 ἢ ἡ ΔΡοΟΡΥΑΡΒα: ἡ ΒΥ ὄ6αὕτη Τ;: αὐτὴ Β | μὲν ἄν ἡμᾶς 6Χ 
ΕἸ. ΔΡοΟΡΥΡ τ Μαγζοϊαπιτ 189, ἐπλάνα ἂν Αϑί 7 τε καὶ 
ἀεϊονῖῖ ΝΑΡΕΥ σοτητη. ΠῚ 42 ταὐτὰ Τ: ταῦτα Β το δηλασασα Τ: 
δηλώσας Β 12 οἱ ἄνϑοωποι Β (ἢ): ἀνϑρωποι Τ᾽ τὸ οὐκ ἐπιστήμη 
τ: ἐπιστήμη ΒΤῚ᾽ 42: ἢ ἀριϑιμητική ΕΧ ΕΠ]6Πη4. ΔΡοΟΡΤΥ. (ΟἸ5] ΠῚ ΠΌΤη 

1:5: ἀριϑμητική Β, ἀριϑιιητικῇ Τ' 24 τῇ ΒΞ πῆι Ἔ 31 αὕτη 6Χ 
ΕΙΠΕ Π4. ΔΡΟρΡτυ. Ματοϊδιυτη 189: ἡ αὐτὴ ΒΤ 
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808 ΠΡΟΤΨΑΓΟΤΡΑ͂Σ. 101 

ἐμὲ δεῖ χαὶ Πρωταγόραν ἀποδεῖξαι περὶ ὧν ἤρεσϑ᾽ ἡμᾶς. 
2} ἢ ἊΝ ’, δος ς -Ὁ , , ς - 

ἤρεσϑε δέ, εἰ μέμνησϑε, ἡνίκα ἡμεῖς ἀλλήλοις ὠὡμολογοῦ- 
μὲν ἐπειστήμης μηδὲν εἶναι χρεῖττον, ἀλλὰ τοῦτο ἀεὶ χρα- 
τεῖν, ὅπου ἂν ἐνῇ, καὶ ἡδονῆς καὶ τῶν ἄλλων ἁττάντων᾽ 
ὑμεῖς δὲ δὴ ἔφατε τὴν ἡδονὴν πολλάκις χρατεῖν χαὶ τοῦ 
εἰδότος ἀνθρώπου, ἐπειδὴ δὲ ὑμεῖν οὐχ ὡμολογοῦμεν, 
μετὰ τοῦτο ἤρεσϑε ἡμᾶς" ὠ Πρωταγόρα τε χαὶ Σώκρατες, 
εἰ μὴ ἔστι τοῦτο τὸ πάϑημα ἡδονῆς ἡττᾶσϑαι, ἀλλὰ τί 
ποτ᾿ ἐστὶν χαὶ τί ὑμεῖς αὐτὸ φατὲ εἶναι; εἴπατε ἡμῖν. εἰ 
μὲν οὖν τότε εὐθὺς ὑ ὑμῖν εἴπτομεν ὅτι ἀμαϑία, κατεγελᾶτε 
ἂν ἡμῶν" νῦν δὲ ἂν ἡμῶν καταγελᾶτε, χαὶ ὑμῶν αὐτῶν 
καταγελάσεσϑε. χαὶ γὰρ ὑμεῖς ὡμολογήχατε ἐπιστήμης 
ἐνδείᾳ ἐξαμαρτάνειν περὶ τὴν τῶν ἡδονῶν αἵρεσιν χαὶ 
λυπῶν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας" ταῦτα δέ ἔστιν ἀγαϑά τε 
χαὶ χαχά" χαὶ οὐ μόνον ἐπιστήμης, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὸ πρό- 
σϑεν ἔτι ὡμολογήχατε ὅτε μετρητιχῆς" ἡ δὲ ἐξαμαρτανο- 
μένη πρᾶξις ἄνευ ἐπιστήμης ἴστε που χαὶ αὐτοὶ ὅτι 
ἁμαϑίᾳ πράττεται. ὥστε τοῦτ᾽ ἐστὶν τὸ ἡδονῆς ἥττω 
εἶναι, ἀμαϑία ἡ μεγίστη" ἧς Πρωταγόρας ὅδε φησὶν ἰα- 
τρὸς εἶναι χαὶ Πρόδιχος χαὶ Ἱππίας" ὑμεῖς δὲ διὰ τὸ 
οἴεσϑαι ἄλλο τι ἢ ἀμαϑίαν εἶναι οὔτε αὐτοὶ οὔτε τοὺς 
ὑμετέρους παῖδας παρὰ τοὺς τούτων διδασχάλους τούσδε 
τοὺς σοφιστὰς πέμπετε, ὡς οὐ διδαχτοῦ ὄντος, ἀλλὰ χη- 
δόμενοι τοῦ ἀργυρίου χαὶ οὐ διδόντες τούτοις χαχῶς 
πράττετε χαὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. 

Ταῦτα μὲν τοῖς πολλοῖς ἀτιοχξχριμένοι ἂν ἦμεν" ὑμᾶς 
δὲ δὴ μετὰ Πρωταγόρου ἐρωτῶ, «ὧὐ “στιία τε καὶ Πρόδικε 
--- κοινὸς γὰρ δὲ ἔστω ὑμῖν ὃ λόγος --- πότερον δοχῶ 
ὑμῖν ἀληϑῆ λέγειν ἢ ἢ ψεύδεσϑαι. Ὑπερφυῶς ἐδόχει ἅπα- 
σιν ἀληϑῆ εἶναι τὰ εἰρημένα. Ὁμολογεῖτε ἄρα, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, τὸ μὲν ἡδὺ ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀνιαρὸν χαχόν. τὴν 
δὲ Προδίχου τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων παραιτοῦμαι" 
εἴτε γὰρ ἡδὺ εἴτε τερτινὸν λέγεις εἴτε χαρτόν, εἴτε ὁπόϑεν 
χαὶ ὅπως χαίρεις τὰ τοιαῦτα ὀνομάζων, ὦ βέλτιστε Πρό- 

2 ὡμολογοῦμεν ΤΙ ὁμολογοῦμεν Β, σοἄδχ Α ϑδίορβϑεὶ 3 μὴ 
εἶναι μηδὲν σοάδαχ Α ϑίοραεὶ ὁ ὡμολογοῦμεν εχ ετηθηά. Τ: ὁμο- 
λογοῦμεν ΒΤ 8. ἀλλα Τ: ἀλλοΒ τι δ᾽ ἐὰν ΒΕΚΚοΓ [αὑτῶν Β 15 εἰς 
τὸ ΔΡΟΡΤΆΡΠΔ: ἧς τὸ ΒΤ, ςοάεχ Α Βίοθδεὶ, Ρτορανῖ ἀε]εῖο ἰ'πβε- 
ααθηῖ ὅτι ΗΙγβοηῖρ ΡΒΠΟΙ. Χιδο 42: αὐτοὶ ΒΤ: αὐτοὶ ἴτε Μαά- 
νἱρ δάνεζχϑβ. [ 409 23 τοὺς σοφιστὰς ἀεονιῖ ΝΑΡΘΙ σοτηπ,. 11 83 
27 ὦ Ἱππία Ἀδοϊτοτγί: ἑππία ΒΤ 

(ἢ 366 Ὁ) 
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108 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 859 
- , ᾿ « ᾽ ἡ »] ῇ ’ 

διχε, τοῦτό μοι πρὸς ὃ βούλοιιαι ἀπόχριναι. Γελάσας 
3 ς , “7 ᾿ » ἜΤ ΄ 

οὖν ὃ Πρόδιχος συνωμολόγησε, χαὶ οἱ ἄλλοι. Τί δὲ δή, 
ὦ ἄνδρες, ἔφην ἐγώ, τὸ τοιόνδε; αἱ ἐπὶ τούτου πράξεις 
“ ι ΜΡ ΓῊ - ςς-», 5 ὦ 2 ΄ 
ἅπασαι, ἐπὶ τοῦ ἀλύπως ζῖν χαὶ ἡδέως, ἀρ᾽ οὐ χαλαί 

- ἃ ΕῚ κ αι Ἂ, , 2 ΄ 2 ΄ [χαὶ ὠφέλιμοι); καὶ τὸ χαλὸν ἔργον ἀγαϑόν τε χαὶ ὠφέ- 5 
’ ᾿ ᾿ 32 ΄ Ἀ ς Ἀ 2 

λιμον; Συνεδόχει. Εἰ ἀρα, ἔφην ἐγώ, τὸ ἡδὺ ἀγαϑόν 
ε΄ ) ΡΣ ᾿Ὶ κ γ Ὄν »7» 5 ἘΝ [ τ 

ἔστιν, οὐδεὶς οὗτε εἰδὼς οὔτε οἰόμενος ἀλλα ΡΕΙΝῈΝ εἰς 
Ὰ «ἃ Ξ' , 

ς ναι, ἢ ἃ ποιεῖ, χαὶ δυνατά, ἔπειτα τιοιεῖ ταῦτα, ἐξὸν τὰ 
ἢ γκ. “ 3 ς τ 

βελτίω" οὐδὲ τὸ ὕττω εἶναι αὑτοῦ ἄλλο τι τοῦτ᾽ ἐστὶν ἢ 
3 , 2 φχ , ς δα ὙΡὴ, ὟΝ ΄ ἁμαϑία, οὐδὲ χρείττω ἑξαυτοῦ ἀλλο τε ἢ σοφία. Συνε- τὸ 

΄ - ᾿ ΄ 7 ᾿ ΕΥ Ἀ ᾿ ΄ 

δόχει πᾶσιν. Τί δὲ δή; ἀιιαϑίαν ἀρα τὸ τοιόνδε λέγετε, 
τὸ ψευδῆ ἔχειν δόξαν χαὶ ἐνψεῦσϑαι περὶ τῶν πραγιιάτων 

- ᾽" - 

τῶν πτολλοῦ ἀξίων; Καὶ τοῦτο τιᾶσι συνεδόχει. .1λλο τι 
3 :᾿ 2 Ὁ) 

οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπί γε τὰ καχὰ οὐδεὶς ἑχὼν ἔρχεται οὐ 
2 «ι , ; Ξ Νὰ τὦ - ς , 2 
ἐπὶ ἃ οἴεται χαχὰ εἶναι, οὐδ᾽ ἔστι τοῦτο, ὡς ἔοιχεν, ἔν τῷ 
) ΄ [4 » Ἐξ »η ΄ 

Ὁ ἀνϑρώπου φύσει, ἐμὶ ἃ οἴεται χαχὰ εἶναι ἐϑέλειν ἰέναι (. τ62}) 
2 κ - 2 - [4 2 - ᾿Ξ « Ἁ 

ἀντὶ τῶν ἀγαϑῶν᾽ ταν τε ἀναγκασϑῇ δυοῖν χαχοῖν τὸ 
252 χ 

ἕτερον αἱρεῖσϑαι, οὐδεὶς τὸ μεῖζον αἱρήσεται ἐξόν τὸ 
ἔλαττον. “Ἵπαντα ταῦτα συνεδόχει ἅπασιν ἡμῖν: Τί οὖν; 
ἔφην ἐγώ, χαλεῖτέ͵ τιῦ δέος καὶ φόβον; καὶ ἀρα ὅγτερ ἐγώ; 20. 

(3674) ττρὸς σὲ λέγω, ὦ πίνόδεκε: γροσδοχίαν τινὰ λέγω χαχοῦ 
τι , ,ὔ , , Ὡς  -- 3γηιν , 

τοῦτο, εἴτε φόβον εἴτε δέος χαλεῖτε. Εδόχει Πρωταγόρᾳ 
μὲν χαὶ Ἱπτέᾳ δέος τὲ χαὶ φόβος εἶναι τοῦτο, Προδίχῳ 

Ε δὲ δέος, φόβος δ᾽ οὔ. 1λλ οὐδέν, ἔφην ἐγώ, «ὠἹν " Πρόδικε, 
διαφέρει" ἀλλὰ τόδε. εἰ ἀληϑῆ τὰ ξιτεροσϑέν ἐστιν, ἀρά 25 

᾿ΕΑῊῚ ’ 2) δι, Φ 2 - - 4 «ι Α, δι ..1Ὰ Β ΣΝ 

τις ἀνϑρώ πῶν ἐϑελήσει ἐπεὶ ταῦτα ἱέναι ἃ δέδοιχεν, ἔξον 
ἐπὶ ἃ μή; διβΥύνοναν ἐκ; τὰῶῦν ὡμολογημένων; ἃ γὰρ δέ- 
δοιχεν, ὡμολόγηται ἡγεῖσϑαι χαχὰ εἰναι" ἃ δὲ ἡγεῖται 
χαχά, οὐδένα οὔτε ἰέναι ἐπὶ ταῦτα οὔτε λαμιββάνειν ἑχόντα. 

ἀξ: 2 ν ἢ κ - τ 

859 Εὐόχει χαὶ ταῦτα πᾶσιν. 30 
.«“ κι 7 ς ΄ ΕΣ 3 ἃ ΄ γ. ΄ ’ 

Οὐτω δὴ τούτων ὑτιοχειμένων, ἣν ὃ ἐγώ, (ὐὗ Πρόδιχέ 
ϑ τ. , ΒΡ] ͵ { ς ΕΞ 7 [4 «ι ΕῚ 

τὲ χαὶ Ϊπτπία, ἀ:τολογείσϑω ἡμῖν Πρωταγόρας ὁδε, ἃ τὸ 

4 καὶ καλαὶ Ἠεϊπάοτέ κὶ καὶ οὐφέλειοι ἀε]ενιῖ ΘΟ] ΘΙ συ ΟΠ ΘΓ 
8 “ὶ ποιεῖ καὶ δυνατά ΘΟὨ] οἰ θυ μοῦ; ἃ ἐποίει καὶ δύναται ΒΤ (χαὲ 
ἴῃ Τὶ ροβξίβα δα ἀϊζαγη Διάεξατ), ποιεῖ, ἃ καὶ δύναται ΘΆὍΡΡΕ, καὲ δύ- 
γαται ἀε]ονι Αξί, ἃ ἐποίει καὶ δυνατα ϑ0ΒΙ ΓΖ Ζειΐβοῆγ. ἔν ἃ. 
Οσπηηδβίδ]νν. ΧΧΧ 401 9 αὐτοῦ ΒΤ 13 σλλ ὅτε ΒΟ τῷ εἶναι; 
Ἰητοσραυηχὶς Ηἰγοῃῖρ ΟΟΥΡ. 21 [19 σὺν ἐδόκει ΨΊΠΑΟΌ. 5ΞΌΡΡΙ. 7: συ»- 
δοκε ΒΓ 20 καλεῖτέ τι Ἠεἰϊπαοτῇ; καλεῖτε ΒΓ 24 δὲ δέο: ΤΙ 
δέος Β] ὦ Πρόδικε ΒΕΚΚεΥ: πρόδικε ΒΤ 41 ὦ Πρόδικε εχ ετηεπά. 
ΔΡορυ. Ματγοϊδημυμῃ 189: πρόδικε ΒΤ 
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σιρῶτον ἀπεχρίνατο, πῶς ὀρϑῶς ἔχει, μὴ ἃ τὸ γρῶτον σαν-- 
τάπασι" τότε μὲν γὰρ δὴ τεέντε ὄντων μορίων τῆς ἀρετῆς 
οὐδὲν ἐ ἔφη εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον, ἰδίαν δὲ αὑτοῦ 
ἕκαστον ἔχειν δύναμιν" ἀλλ᾽ οὐ ταῦτα λέγω, ἀλλ ἃ 
ὕστερον εἴγιεν. τὸ γὰρ ὕστερον ἔφη τὰ μὲν τέτταρα ἐπιει- 
χῶς παραπλήσια ἀλλήλοις εἶναι, τὸ δὲ ἕν πάνυ πολὺ. 
διαφέρειν τῶν ἄλλων, τὴν ἀνδρείαν, γνώσεσϑαι δέ μ᾽ ἔφη 
τεχμηρίῳ τῷδε" εὑρήσεις γάρ, ὦ Σώχρατες, ἀνθρώπους 
ἀνοσιωτάτους μὲν ὄντας καὶ ἀδιχωτάτους καὶ ἀχολαστο- 
τάτους χαὶ ἀμαϑεστάτους, ἀνδρειοτάτους δέ" ᾧ γνώσει 
ὅτι πολὺ διαφέρει ἡ ἀνδρεία τῶν ἄλλων μορίων τῆς ἀρε- 
τῆς. καὶ ἐγὼ εὐϑὺς τότε πάνυ ἐθαύμασα τὴν ἀπόχρισιν, 
χαὶ ἔτι μᾶλλον ἐπειδὴ ταῦτα μεϑ᾽ ὑμῶν διεξῆλθον. ἠρό- 
μὴν δ᾽ οὖν τοῦτον, εἰ τοὺς ἀνδρείους λέγοι ϑαρραλέους" 
ὃ δέ, χαὶ ἴτας ἡ, ἔφη. μέμνησαι, ἵν δ᾽ ἐγώ, ὠ ἤρφωτα- 
γόρα, ταῦτα ἀποχρινόμενος; Θμολόγει. 1ϑι δή, ἔφην 
ἐγώ, εἰπὲ ἡμῖν, ἐγεὶ τέ λέγεις ἴτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους; 
ἢ ἐφ᾽ ἅπτερ οἱ δειλοί; Οὐκ ἔφη. Οὐχοῦν ἐφ᾽ ἕτερα. Ναί, 
ἢ δ᾽ ὕς. Πότερον οἱ μὲν δειλοὶ ἐπὶ τὰ ϑαρραλέα ἔρχον- 

ται, οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐ ἐτεὶ τὰ δεινά; “έγεται δή, ὠω Σώκχρα- 
τες, οὕτως ὑπτὸ τῶν ἀνϑρώττων. “ληϑῆ, ἔφην ἐγώ, λέ- 
γεις" ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ συ ἐπεὶ τί φὴς ἴτας 
εἶναι τοὺς ἀνδρείους; ἀρ᾽ ἐπεὶ τὰ δεινά, ἡγουμένους δεινὰ 
εἶναι, ἢ ἐπὶ τὰ μή; “Δλλὰ τοῦτό γ᾽, ἔφη, ἐν οἷς σὺ ἔλεγες 
τοῖς λόγοις ἀπεδείχϑη ἄρτι ὅτι ἀδύνατον. Καὶ τοῦτο, 
ἔφην ἐγώ, ἀληϑὲς λέγεις" ὥστ᾽ εἰ τοῦτο ὀρϑῶς ἀπεδείχϑη, 
ἐχοὶ μὲν ἃ δεινὰ ἡγεῖται εἶναι οὐδεὶς ἐ ἔρχεται, ἐγεειδὴ τὸ 
ἥττω εἶναι ἑαυτοῦ εὑρέϑη ἀμαϑία οὖσα. ᾿ϑμολόγει. ᾿λλὰ 
μὴν ἐπεὶ ἃ γε ϑαρροῦσιν πάντες αὖ ἔρχονται, χαὶ δειλοὶ 
χαὶ ἀνδρεῖοι, χαὶ ταύτῃ γε ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔρχονται οἱ δει- 
λοί τε χαὶ οἱ ἀνδρεῖοι. ““λλὰ μέντοι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, 
πᾶν γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ ἃ οἵ τε δειλοὶ ἔρχονται καὶ 

ς Β] - 2 ’, 2 } ΄ ς δ 2 , 

οἱ ἀνδρεῖοι. αὐτίχα εἰς τὸν πόλεμον οἱ μὲν ἐϑέλουσιν 
’, 2 , Α 

ἰέναι, οἱ δὲ οὐκ ἐϑέλουσιν. Πότερον, ἔφην ἐγώ, καλὸν ὃν 
᾿ ὌΝ ὃᾺ , ᾽, « , 

ἰέναι ἢ αἰσχρόν; Καλόν, ἔφη. Οὐχοῦν εἴπερ καλόν, καὶ 

3 αὐτοῦ Ὧν» Ὁ. ΤΠ 6 πάνυ πολὺ Β: πάνυ Ἴ, εἴ. ο8, 6 
7 γνώσεσϑαι ΔΡοΟΡΥΆΡΠΑ: γνώσεσϑε ΒΤ 17 ἐπὶ τέ ΒΤ: ἐπὶ τίνα Ὁ 
1Ιι8ὴ Β: ἢ Ὑἷὖ 20 δεινά 6Χ δπηθηά. ΔΡΟΡΤ. Ῥαγιβίηυτη 1811: δειλά ΒΤ 
27 ἐπειδὴ --- οὖσα ἀε]ενὶς ΑΚ 28 εὐρέϑη ΤΙ εὐρέϑηὴ Β 381 οὗ 

ἀνδρεῖοι Β: ἀνάνδρεῖοι Τ 

({. 3678) 
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ἀγαϑὸν ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν" τὰς γὰρ καλὰς 
πράξεις ἁττάσας ἀγαϑὰς ὡμολογήσαμεν. ᾿2ληϑῆ λέγεις, 
χαὶ ἀεὶ ἔμοιγε δοχεῖ οὕτως. Ὀρϑῶς γε, ἔφην ἐγώ. ἀλλὰ 
σεοτέρους φὴς εἰς τὸν πόλεμον οὐχ ἐθέλειν ἰέναι, καλὸν 
ὃν χαὶ ἀγαϑόν; Τοὺς δειλούς, ἦ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, εἴστερ χαλὸν χαὶ ἀγαϑόν, καὶ ἡδύ; ̓ Θμολόγηται γοῦν, 
ἔφη. “46 οὖν γιγνώσχοντες οἱ δειλοὶ οὐκ ἐϑέλουσιν ἰέναι 
ἐπεὶ τὸ κάλλιόν τε χαὶ ἄμεινον χαὶ ἤδιον; ᾿λλὰ χαὶ τοῦτο 
ἐὰν ὁμολογῶμεν, ἔφη, διαφϑεροῦμεν τὰς ἔμπεροσϑεν ὅὃμο- 
λογίας. Τί δ᾽ ὃ ἀνδρεῖος; οὐκ ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ 
ἄμεινον χαὶ ἥδιον ἔρχεται; νάγχη, ἔφη, ὁμολογεῖν. Οὐχ-- 
οὖν ὅλως οἱ ἀνδρεῖοι οὐχ αἰσχροὺς φόβους φοβοῦνται, 
ὅταν φοβῶνται, οὐδὲ αἰσχρὰ ϑάρρη ϑαρροῦσιν; ᾿4ληϑῆ, 
ἔφη. Εἰ δὲ μὴ αἰσχρά, ἀρ᾽ οὐ καλά; ᾿ϑμολόγει. Εἰ δὲ 
χαλά, χαὶ ἀγαϑά; Ναί. Οὐκοῦν χαὶ οἱ δειλοὶ [καὶ οἱ 
ϑαρσεῖς]) χαὶ οἱ μαινόμενοι τοὐναντίον αἰσχρούς τε φό- 
βους φοβοῦνται καὶ αἰσχρὰ ϑάρρη ϑαρροῦσιν; “Ὡμολόγει. 
Θαρροῦσιν δὲ τὰ αἰσχρὰ χαὶ καχὰ δὲ ἄλλο τι ἢ δὲ ἄγνοιαν 
χαὶ ἀμαϑίαν; Οὕτως ἔχει, ἔφη. Τί οὖν; τοῦτο δὲ ὃ δει- 
λοί εἰσιν οἱ θιυλοῦ, δειλίαν ἢ ἀνδρείαν χαλεῖς; Δειλέαν 
ἔγωγ᾽, ἔφη. Δειλοὶ δὲ οὐ διὰ τὴν τῶν δεινῶν ἀἁμαϑέαν 
ἐφάνησαν ὄντες; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Διὰ ταύτην ἄρα τὴν 
ἀμαϑίαν δειλοί εἰσιν; Ὡμολόγει. 4 ὃ δὲ δειλοί εἶσιν, 
δειλία ὁμολογεῖται παρὰ σοῦ; Συνέφη. Οὐχοῦν ἡ τῶν 
δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν ἀμαϑία δειλία ἂν εἴη; Ἐπένευσεν. 
᾿Πλλὰ μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐναντίον ἀνδρεία δειλίᾳ. Ἔφη. 
Οὐχοῦν ἡ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν σοφία ἐναντία τῇ 
τούτων ἀμαϑίᾳ ἐστίν; Καὶ ἐνταῦϑα ἔτι ἐπένευσεν. Ἢ 
δὲ τούτων ἀμαϑία δειλία; Πάνυ μόγις. ἐνταῦϑα ἐπένευ- 
σεν. Ἢ σοφία ἄρα τῶν δεινῶν χαὶ μὴ δεινῶν ἀνδρεία 
ἐστίν, ἐναντία οὖσα τῇ τούτων ἀμαϑέᾳ; οὐχέτι ἐγταῦϑα 
οὔτ᾽ ἐπινεῦσαι ἠϑέλησεν ἐσίγα τε᾿ καὶ ἐγὼ εἴπτον" Τί δή, 
ὦ Πρωταγόρα, οὔτε σὺ φὴς ἃ ἐρωτῶ οὔτε ἀπόφῃς; 40- 
τός, ἔφη, πέρανον. Ἕν γ᾽, ἔφην ἐγώ, μόνον ἐρόμενος ἔτι 

4 ποτέρους Τ: ποτέρου Β | φῇς εἰς ΔΡΟΡΥΔΡΠΔΑ: φήσεις ΒΤ 
8 κάλλιόν ϑίθρμαπαβ: καλόν ΒΤ 9 διαφϑεροῦμεν Τὶ: διαφεροῦ- 
μεν Β 1 καὶ οἱ ϑαρσεῖς ἀξ]εν ΠΟΡτεα δᾶν. 182 1392 τό ϑαο- 
σεῖς Β: ϑρασεῖςὡι Ὁ 21 δεινῶν ΕΧ ΘΠΙ6 Πα. ΔΡΟΡΎΊ. Μαζοίδπυτη 189: 
δειλῶν ΒΤ 25 δεινῶν --- δεινῶν ΕΧ Επτεηα. 146ΠῈ ΔΡΟρυ. υΐ 27: 
παρα --- δειλῶν ΒΤ υἱ 27 30 δεινῶν --- δεινῶν Τὶ: δειλῶν --- δει- 
ῶν Β 
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σέ, εἴ σοι ὥσπερ τὸ πρῶτον ἔτι δοκοῦσιν εἶναί τινες ἂν- 
ϑρώποι ἀμαϑέστατοι μέν, ἀνδρειότατοι δέ. Φιλονιχεῖν ([.368) 
μοι; ἔφη, δοχεῖς, ὦ Σώκρατες, τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀπιοχρι- 
νόμενον᾽ χαριοῦμαι οὖν σοι, χαὶ λέγω ὅτι ἐκ τῶν ὡμολο- 

5 γημένων ἀδύνατόν μοι δοχεῖ εἶναι. 
Οὔτοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἄλλου ἕνεκα ἐρωτῶ χιάντα ταῦτα, 

ἢ σχέψασϑαι βουλόμενος, πῶς ποτ᾽ ἔχει τὰ χερὶ τῆς 
ἀρετῆς χαὶ τί ποτ᾽ ἐστὶν αὐτό, ἡ ἀρετή. οἶδα γὰρ ὅτι 
τούτου φανεροῦ γενομένου μάλιστα ἂν κατάδηλον γένοιτο 861 

το ἐχεῖνο, περὶ οὗ ἐγώ τε χαὶ σὺ μαχρὸν λόγον ἑἕχάτερος 
(Ε 638) ἀτεετείναμεν, ἐγὼ μὲν λέγων ὡς οὐ διδαχτὸν ἀρετή, σὺ δ᾽ 

ὡς διδαχτόν. καί μοι δοχεῖ ἡμῶν ἡ ἄρτι ἔξοδος τῶν λό- 
γων ὥσπερ ἄνϑρωπος κατηγορεῖν τ καὶ καταγελᾶν, χαὶ 
εἰ φωνὴν λάβοι, εἰγεεῖν ἂν ὅτι ἄτοτπτοί γ᾽ ἐστέ, ὠ Σώχρα- 

15 τές τὲ χαὶ Πρωταγόρα" σὺ μὲν λέγων ὅτε οὐ διδαχτόν 
ἔστιν ἀρετὴ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν, νῦν σεαυτῷ τἀναντία 
σπεύδεις, ἐπιχειρῶν ἀτιοδεῖξαι ὡς γίάντα χρήματα ἐστὶν Β 
ἐπιστήμη, χαὶ ἢ δικαιοσύνη χαὶ σωφροσύνη καὶ ἣ ἀν- 
δρεία, ᾧ τρόπῳ μάλιστ᾽ ἂν διδαχτὸν φανείη ἢ ἀρετή" εἶ 

20 μὲν γὰρ ἄλλο τι ἣν ἢ ἐπιστήμη ἣ ἀρετή, ὥσπερ Πρωτα- 
γόρας ἐπεχείρει λέγειν, σαφῶς οὐκ ἂν ἣν διδαχτόν" νῦν 
δὲ εἰ φανήσεται ἐπιστήμη ὅλον, ὡς σὺ σπεύδεις, ὦ Σώ- 
χρατες, ϑαυμάσιον ἔσται μὴ διδαχτὸν ὁ ὄν. Πρωταγόρας 
δ᾽ αὖ διδαχτὸν τότε ὑποϑέμενος γῦν τοὐναντίον ἔοικεν 

25 σπεύδοντι, ὀλίγου πᾶντα μᾶλλον φανῆναι αὐτὸ ἢ ἐπι- Γ᾿ 
στήμην᾽ καὶ οὕτως ἂν ἥκιστα εἴη διδαχτόν. ἐγὼ οὖν, ὦ 
Πρωταγόρα, πάντα ταῦτα χαϑορῶν ἄνω χάτω ταραττό- 
μενα δεινῶς, πᾶσαν προϑυμίαν ἔχω καταφανῆ αὑτὰ γε- 
γέσϑαι, χαὶ βουλοίμην ἂν ταῦτα διεξελϑόντας ἡμᾶς 

30 ἐξελϑεῖν καὶ ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ὅ τι ἔστιν, καὶ ττάλιεν ἔπε- 
σχέψασϑαι περὶ αὐτοῦ, εἴτε διδαχτὸν εἴτε μὴ διδαχτόν, 
μὴ πολλάχις ἡμᾶς ὃ Ἐπιμηϑεὺς ἐκεῖνος καὶ ἐν τῇ σχέψει 
σφύλῃ ἐξαπατήσας, ὥσπερ χαὶ ἐν τῇ διανομῇ. ἠμέλησεν 9) 
ὑμῶν, ὡς φὴς σύ. ἤρεσεν οὖν μοι καὶ ἐν τῷ μύϑῳ ἕ 

35 Προμηϑεὺς μᾶλλον τοῦ πιμηϑέως" ᾧ χρώμενος ἐγὼ καὶ 
σπρομηϑούμενος ὑπὲρ τοῦ βίου τοῦ ἐμαυτοῦ παντὸς πάντα 

3 ἔφη Β: ἔτι Τ΄ [ πρὸς τὸ ἐμὲ 5οΥἹαπάππι νἸἀδίαγ | τὸν ἀποκρι- 
ψόμενον ΤΙ τὸ ΤΑΝΑΘῚ. βάν Β δάαλλου Β: ἀλλοῦ Τ᾽ τό ἀρετὴ 
Βι: ἡ ἀρετὴ Τ 20 ἡ ἐπιστήμη ἢ ΒΤ 30 ἐξελθεῖν Τὶ ἐλϑεῖν ἴ 
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ταῦτα πραγματεύομαι, καὶ εἰ σὺ ἐϑέλοις, ὅπερ καὶ κατ᾽ 
ἀρχὰς ἔλεγον, μετὰ σοῦ ἂν ἥδιστα ταῦτα συνδιασχοποίην. 
χαὶ ὃ “Πρωταγόρας, Ἐγὼ μέν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἐπαινῶ 

σου τὴν προϑυμίαν χαὶ τὴν διέξοδον τῶν λόγων. καὶ γὰρ 
οὔτε τὔλλα οἶμαι καχὸς εἶναι ἄνϑρωπος, φϑονερός τὲ 
γχιστ᾽ ἀνϑρώπων, ἐπεὶ χαὶ περὶ σοῦ πρὸς πολλοὺς δὴ 

εἴρηχα, ὅτι ὧν ἐντυγχάνω πολὺ μάλιστα ἄγαμαι σέ, τῶν 
μὲν τηλιχούτων χαὶ πάνυ" χαὶ λέγω γε ὅτι οὐχ ἂν ΘῈΣ 
μάζοιμι, εἰ τῶν ἐλλογίμων γένοιο ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ. καὶ 
περὶ τούτων δὲ εἰσαῦϑις, ὅταν βούλῃ, διέξιμεν" γῦν δ᾽ 
ὥρα ἤδη χαὶ ἐπ᾽ ἄλλο τι τρέπεσϑαι. Αλλ᾽, ἣν δ' ἐγώ, 
οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἴ σοι δοχεῖ. χαὶ γὰρ ἑμοὶ οἷπερ ἔφην 
ἰέναι πάλαι ὥρα, ἀλλὰ Καλλίᾳ τῷ καλῷ χαριζόμενος 
παρέμεινα. 

Ταῦτ᾽ εἰπόντες χαὶ ἀχούσαντες ἀπῆμεν. 

Ι εἰ σὺ Τ: εἴσοι Β 10 διέξιμεν Ὀΐ: διέξέιμεν Β, διέξειμεν Τ' 
12 οἶπερ ΒΤ: ὅπερ 5.112 Ζεϊίβοιγ. ἢ. ἃ. Ογτηπαβίαϊν. ΧΧΧ 445 
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Ἐδδίαί, τὖ ΘΙ) 1415 (ΕἸ σαγμθη ατα]ς ΘΟ ηθιἀθνιηι5. 1ῃ 
Τ)εἸεοῖι ροῦβι5 ατδϑοογιτη εἰθρ. ἰδ. τη6]. Ρ. 379 ταϑιίαϊ, πος 
Ιοοὺ βχι θαμη: 

π΄ -τνπ" 
ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν μὲν ἀλαϑέως γενέσθαι χαλεπόν, 
χερσίν τε χαὶ ποσὶ χαὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ ψόγου τε- 

τυγμένον. 
(ααΐπαια νούβιι5 ἀθϑαηῦ) 

ντιστρ. ἃ. 
Οὐδὲ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάχειον γέμεται, 
χαίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον᾽ χαλεπὸν φάτ᾽ 

ἐσθλὸν ἔμμεναι. 
Ἰδτς ἂν μόνος τοῦτ᾽ ἔχοι γέρας" ἄνδρα δ᾽ οὐχ ἔστι μὴ οὐ 

χαχὸν ἔμμεγαι, 
ὃν ἀμάχανος συμφορὰ καϑέλῃ. 
Πράξαις γὰρ εὺ πᾶς ἀγὴρ ἀγαϑός, 
χαχὸς δ᾽ εἰ χαχῶς, καὶ 
τοὐπιπλεῖστον ἄριστοι, τούς χε ϑεοὶ φιλέωσιν. 

᾿Ἑπῳδὸς ἀ. 
Ἔμοιγ' ἐξαρχεῖ, ς 
ὃς ἂν μὴ χαχὸς ἢ 
μηδ᾽ ἄγαν ἀπάλαμινος, εἰδώς γ᾽ ὀνησίπολιν δίχαν, ὑγιὴς ἀνήρ. 
οὔ μιν ἐγὼ μωμήσομαι" 
οὗ γὰρ ἐγὼ φιλόμωμος" 
τῶν γὰρ ἠλιϑίων ἀπείρων γενέϑλα. 
Πάντα τοι χαλά, τοῖσί τ᾽ αἰσχρὰ μὲ μέμιχται. 

Στροφὴ β.' 
Τοῦνεχεν οὔ στο ἐγὼ τὸ μὴ γενέσϑαι δυνατόν 
διζήμενος χενεὰν ἐς ἄπιραχτον ἐλπίδα μοῖραν αἰῶνος βαλέω, 
πανάμωμον ἄνθρωπον, εὐρυέδους ὅσοι χαρπὸν αἰνύμεϑα 

χϑογός" 
ἐπέ τ ὔμμιν εὑρὼν ἀπαγγελέω. 
Πάντας δ᾽ ἐπαίνημι χαὶ φιλέω, 
ἑχὼν ὅστις ἕρδῃ 
μηδὲν αἰσχρόν" ἀνάγχᾳ δ᾽ οὐδὲ ϑεοὶ μάχονται. 

Ῥἤαΐ σοἷ. 771. [οὶ 
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1) Ιῃ Πῖ5 ἀϊδ]ορὶβ βεπΊροσ υἱὸς ἴῃ ΒΤ, 2) 5ε:ρΡΕΥ νῦν δὴ ἴὴ ΒΤ 
9) Αςοεπίμβ, βριτῖαι5, ϑῖρηδ 6]1Ί5605 δία ιθ ογαβθο5 οὐ ϊϑϑα Τάτ ἰδηΐαπη 
ἐποΐαν!; ἸΠΡΥΙΠῚ15 ἁγία], ΡτΔθροβίομε5 ςαγθηΐ δοσδηΐα. 2) 5οσι- 
ΡῬίαγαπι 5ο] πη 6 πὶ ὅτ᾽ ἂν γε] ὅτ᾽ ἂν νεῖ ὅτ᾽ ἄν, 4886 εἰϊατη ἴῃ ὁπόταν, 
ἐπειδὰν 5ἸΤΑΔ]0 5 ν 15 ταρεσϊίαγ, ὅστισοῦν νεῖ ὁστισοῦν, μὴδὲ, μηδὲ- 
μίαν, οὐκοῦν τοι 5᾽σηϊβοαπάδμι ραΐαν!. . 

να ΦυΟΛΑΙ “ΑφιλφΑλ κα 

εὐθϑύδημιος ἢ ἢ ἐριστικός" ἀνατρεπτι- 
᾿κόςΒ, ἀνατρεπτικός ΞοΥϊρϑβῖβϑα νἱ- 
ἀδία Ὁ ΒΕ Νον. (οπηΠλ. Ρ. 113 
εὐϑύδημος ἢ ἐριστικός Τ οἴ, Ῥ]αἴο- 
ΠΟΩΕΧ Ρ. 3. ῬΕβοπδθ Π6α4π6 ἴῃ Β 
ΠΕΘὰ6 τη Τ᾿ ἀἰβε σι πηΐαγ, 

ν᾿ 

1, 2 περιειστήκει ΒΤ 23 ἢν ΒΤ 
4 ξένδὸς Β 7 δύοτΤ' 13 ̓ 'χαλὸξ 
καὶ ἀγαϑὸς ΒΤ 19 ἐγῶμαι Β, 
ἐγῷμαι Τ' 

2. ἃ πάνσοφοι Β, πάνσοφοι ΤΊἤδειν 
δ γὰρ ἐστὸν ἜΤ ἀντᾷραι 

Τ᾽ 18 αἰεὶ Τ,, ἀεὶ Β, 564 ἀ ἴῃ 745. 
21, γὰρ φατὸν ΒΤ᾽ 24 ηἰς Β 

9, 8 ταυτὸ ΒΤ 12 καί συ Β τς ἐὰν 
ΒΤ | γέ σοι ΒΤ 20 σοὶ Τ' 

4, 2, φῇς Τ 5 ψεανίσπκός τις Β | 
κἀγαϑὸς ΒΤ οφῆς ΒΤ 29 εἴ- 

πετόν Τ (α αἀά. ὃ) 
ὅ, 4 ἕρμαιονΒ 6 σφῶν ΒΤ 9 σφω 

11 δρατον Β τ7 σφῶϊν ΒΤ 
22 δὲ Β 30 κατ᾽ ἄντικρυ Β, κατ᾽ 
ἀντικρύ ΤΠ 

6, 4 ἕτοιμοι ΒΤ 13 Β 423 εἰς 
αὖϑις ΒΥ 26 συμβέβηκετ᾽ 27 οἶδε 

ΕΣ : 
»1 φϑὴ Β | αλλό τι ΒΤῚ᾽ 4 πειραν 
Ἴι πείραν Τ, σοτγ. {| διαλεχϑῆτον 
τ ΟΟΥΓ. εἰ ἐναν τιον Β' 9 οἷδε ΒΤ, 
ΠΟΥ. ὁ τό ἐνθένδὲ ποϑεν ΤΊπο: 
ϑὲεν Β 
25 ὠφέλιαν Ἔ 
34 ἡσᾶν σου ΒΤ 

8, 1478 27 ἢ μὴν Τ 
9,3 τί ΒΤ ς ἄρα, σοηροηάϊ ΠῚ 
ΤΙ ατὰνΒ 6 τίς Ὁ 8 εἴπερ 

17 ἐγῶμαι Β, ἐγῷμαι Τ' Β 
24 σμικρὸν Τ' τα ἢ ᾧδ᾽ Β 

ΒΤ ο ἀρ Τ, αυοά τεβετπθηάσμι: 
ἄρα Β . το τέ ΒΤ. οἷς αὐδλό ΒΤ 
τὸ ἐστιν Β 18 εἰσιν ΒΤ 21 εἰσιν 
Β 29 αἰσϑάνῃ Β 30 κορυβαν- 
τῶν Β 

10, 6 φησὶ Β 8 ἠδεισϑα Β, ἠδεισϑα 
ΙΟ πράγματος Τ τὶ (εἴ 16) 

ταὐτὸ ΒΤ 1γἔχουσι Τὶ τᾶ παραπλη- 
σιον Β 21 καὶ φημὶ ΒΤ 24 πῃ Τὸ 
ἐστς Τ 2ομετατὶ ΚΝ ταυτα 
Β| δὴ οἰῶν τι ΒΤ 

1 μπ αϊον!δν (ξ ἀἀά. Ὁ, παιξαι Β 
δ σφῶϊν ΒΤ 7 αὐτου Β 14 ἀρα 
Β (εἴ 30) 18 οὐκ Β [το δὴ μετὰ 
τοῦτοβ 20 ἀρ ΒΒ 22 ἄρα 
Β, ἄρα 426 ταλλα Β, τἄλλα Τ 
30 ἐστιν Β, φοπιρεπάϊιιπι κὶ 

12, Ρ ἡ Β το ἐστιν Β, σοτηρ Πα π 
20 ἐστι Β, ςὐτηρεπαϊαπι Ἅ: 

Ἅ ἀρα Β, ἄρα Τὸ 26 ἐπίπαν ΒΤ 
31 ἄρ᾽ Β, ἁ ἀρ τ 

9 
ἘΤ 13 ἐσθ᾽ Β δὲ Β 17 ἀρ᾽ 
ΒΤ 20 ἐσϑ' Β, εσϑ᾽' Τ᾽ 21 κεκτη- 
μένος ΒῚ 23 ἀρ ΒΤ 250 κεκτῆ- 
σϑαι ΒΤ 27 ἀρ᾽ Β, ἀρ Τ 29 τ᾽ 
ἀγαϑὰ Τ 

14,1τὴ Β αἣτ 9 ἐστιν Β | ἀρ’ 
ΒΤ τί ὑγείας ΒΤ 13 ἄλλό ΒΤ 
16 ἀρ᾽ Β, ἀρ Τὸ τ ἄρα Β το ᾧδε 

23 τίς ΒΤ 
ς ὅσω Β 
Ι978Β 

9 τὴ Τ 
το ἀλλό ΒΤ 2771 

16, 2 ἐμοί γε Τὸ 3 ἠισϑεὶς Β 8 ἀλλό 
ΒΤ 14 σφῶϊν ΒΤ 
ἐστί Τὸ 22 μετα ΒΤ 

18 ἐστι Β, 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ, 

17, ς ἢ Β τ φησι Β [ ἔστε Β (ἢ), 
Δ ἴῃ ΔΡΟΡΥΟΝ ἔστιν 18 ἐστι Β 
Ι μηκἔτε Β (εἴ 21) 20 ἀλλό ΒΤ 
ΘΠ. 21 ἐστι» Β, ἐστε Ὁ 23 πεοὶ 
Β, 56ἃ πίῃ τὰ5. 27 σοι ΒΤ 28 τοι- 
οὔτο ΒΤ 581 οἷον Τ 

18, ἡ ἐστιν Β ΠΠ ἀλλό Β, αλλό ΤΊ 
ῆ π πτο ἀλλ ὅτε Β, ἀλὰν τ{Τ| 
ἐστιν Β 13 ἐστιν Β᾽ 14 τις ΒΤ' 
Ι τὸ ΒΘ τὸ ἐστον ΒΤ 27 εἰσὶ Ἵ: 

19, 3 καὶ ἀγαϑοὺς ΒῚ 6 γ᾽ οὖν Β 
[2 φασι Τ τῷ σὲ Β 25 ἀλλού Β 
29 εὑρημένην ΒΊ 34 ἕτοιμιος ΒΤ 

20, ὁ ὅτοιός ΒΤ τι: ἀλλα συ Β 
12.τὸ Β ι6ὴΒ,7Τ οΥ, οὐκοῦν Τ' 
᾿Ιτ᾿ὰν Β, τὰν 20 ἢ ΑἿΣ 21 εἰσιν 
Β 22 ἐστιν Β 23 ὡς ἐστιν Β, ὡς 
εστιν Τ' 2907 Β 3: Β 

21, 9 αἰεὶ Τ (εἰ ΤΤ} 
ἀλλὴ Β τό μέντοι ἐστιν Β, μέντοι 
ἐστίν Τ΄ τ ἐστι Β, σοτῃραηάϊυτη 
ἔτ ΤΟ ..20 Ρόβι τῶν Ῥαυϊα- 
Ἰῦπι οὐαϑυση Τὸ 21 ἐστιν Β 227 Β 
2 ἡ Β'. ἡ 1 ἐστι ΒΒ 25 ἐστιν Ἢ 

22, 2) πῶς Β 3 ψεύδεσθαί Τ᾽ 4 ἐστιν 
Ῥ. ἘΟΙΗΒΘΠΠτΠπ Τ᾿ τ ἐστιν Β; 
φΟΠΠρ Πα μη Τ [|τιβ τ ΒΊ᾽ 6 ἐστιν 
τ τὸ ῆ ΘΠ γΤᾺ ἀναμιμνήσκει 
ΒΤ 2οῆ ΒΙδηλονότε,τ'ἡὸἡ 24 πρίν 
σε ΒΤ 25 ὴ Β 426 κατατινα Β | 
7.1...127 ᾿νας ὅω ΒΤ 28 ἀφίξαι 
ἘΠ 56 φοΤ. 

20, 3 ὠγαϑὲ ΒΤ ΔΌΣ Τ. οἵ Β (εἰ 
Ἰὸ) τ ὴΞ ΒΤ. τὴ ὴ ΒΒ... τὸ ἐξευ- 
ροἤσϑαι ΒΊ 21: ϑαυμιάσια Τ᾿ 27 ἐστιν 
Β, σοτηρεπάϊαμῃ Τ' 

24, 3 ὑφηγήσασϑαί Β το ἐγ᾽ ᾧμαι 
Β, ἐγῷμαι ΤΊ ἐνθένδε Τ᾽ 14 ἀρ 
ΒΤ ἐπ ΚΟ 20 χρυσὰς ἘΝ 55 
ἘΠ) 28 ἐστιν Β, ἐστὶν Τ 

20, 13 ἀρα Β, ἄρα 19 ἐκείνοι Β 
23 ἐστιν Β, σοῃῃηραπάϊστῃ Τ' 

20, 2 τί Β 8 πῶς Β 1| εὑρηκέναι 
ἘΠ 14 ἔμοϊ γε (σ]5) Τὸ τῷ ἥδε γε 
Β, ἡ δέ γε ΤΊ ἐστιν} σοτῃρεπάϊμη 
Τ᾽ το αλιεῖς ΒΤ, 564 ροϑί ε Γ85. 
ΠΤ 22 ποιοῦσι ΒΤ 

21, 24 τίς Β 25 εὕρετε (Ὁ15) ΒΤ 
27 εὕρομεν ΒΤ 28 κορύδους 1 
κορυδοὺς ΤΊ αἰεὶ ΒΥ 30 αἰεὶ ΒΤ 

28, 20 ᾧδε Β 21 τί ΒΤ [7 ΒΤ 
26 ἐρωτώην Β 29 ρΡοβί ἡ ραιυ]υ- 
Ἰὰπῇ Θγαϑατη Τὸ 30 τὰ Τ 

29, κ τὸ σόν δέ Β, τοσόνδέ Τ᾽ 6 εἴ- 

14 ἐστιν Β Ι 88, 

118 

πέρ ἐστιν ΒΤ 9 ἀγαϑον Β, ἀγα- 
ϑὸν Τ 12 γε ΒῚ 42:1 γοῦν Β 
23 ἀρ ΒΤ 26 ρα Τ᾽ 28 παρα- 
διδοῦσα Β 434 ποτὲ ἐστιν ΒΤ 

80, τ ἢ Β γπλέονος ΒΤῚ 12 ἐνε- 
σσεπτώκη Τ: ἐνεπεπτώκει Βί 
τ6 ἐστιν Β, Ποτῃρεηάϊαμα Τ᾽ 21 ᾧδε 
Β “26 τηλίκονδε ΒῈ ἈΖῊΙ ἐσισεῦν Ὁ 
28: ἃθ' ΒΤ 429 οἵον "ΒΒ... οἷον" Τ' 
30 οὐκουν ΒΒ 34 ἀλλ᾽ ΒΓ 

91, 7 ἀδύνατόν ΒΊ τι ἀρα ΒΙ τοῦτο 
Β 12 ἐστι 1 τ5 πάσχων 1, 564 
χα ταϑι 24 ἢ Β., ἢ 1 26 εἰσιν Β 
27 ἀλλά τι Β 29 μιοε ἐστὸν ΒΤ' 
32 ἢ ΤΊ νευροραφεῖν ΒΤ] δυνατὼ 
ἐστόν ΒΤ' 

92, αὶ τεκμήριον ΒΤ 13 ταλλα Β 
14 καϑὲν Β τ8 ὁμόσε 71: ἐορέ- 
σθαι: ἔρεσϑαι Τ' 26 αἰεί (Ὀ]5) ΒΤ 
2 καὶ σὲ ΒΑ οὐδε ΒΗ ἕρμαιον 

Β ἡ Ὁ εἰν {ἐδ ἀπ» ε- 
ρεοϑαι ΤΊ] τί ΓΤ 20 ἐγ᾽ ῷμιαι Β, ἐγῷ- 
μαι Ἴ 22 αἰεὶ ΒΤ᾽ γαὐυτῶβΒ] 
ἔπειτα Τ' 28 ὄντος Β, 564 ς ἴῃ Γᾶ5. 

94,6 ῆ Β. γοὐτοθῖγ, Ξ6ά ος ἴῃ Τὰ 5- 
ΤΙ ἐπίσταμαι Ἰὼ «71 εθλ  ἼΓὴ  ἢ 
ἐστε Β | ἐστιν δὲ Β 1 αἰεὶ Β 
[ἐπιστῶμαι ΒΤ τῇ αἰεὶ ΒΤΙ. οὐ"- 
ουν Β, οὐκοῦν (581) Τ᾽ τό εἴπερ 
σεΒ Ἷ ἢ Β, ἡ ΤΊ αἰεὶ Β| αἰεί ΒΤ 
17 αἰεὶ ΒΤ (εἴ 28 εἴ 30) 18 αἰεὲ Τ' 
ἘΟΡ) ΥΒΗΣ ΓῸ κ2 προστιϑει Β 
27 ἐπειδήπερ Β φτιῶν Β 

θῦ, 1 εἴπερ αἰεὶ ΒῚ κ σοι ΘΧ, σὺ Τ 
8 πωςτ 127 1 13τι7 24 ὠγαϑὲ 
Β, ὠ᾽γαϑὲτΤτ 9 γάρ που ΒΤ 
ἀμ ἐν 

86. 6 ἐολέων Β τό ἰολέως Β 21 ἔστι 
Β φόοτοῦμοῦ Τ, 564 Ξ0ρΓἃ τ Τὰ 5. 
[ἀρ᾽ Τ 277 ΒΤ 29 ἀλλοῦ, ἀλλότ 

91,7 ἐστιν Β, ΠΟΠΡΘΠα στα ἣν Ι τοῦ 
μοῦ Β τι, η Ὁ,» ἢ 13 ῇ ἄνϑρω- 
σον Β 16 ἐστιν ἜΣ ἐστὶ ἼΕ18.7.8 
1Ι9ή Β,ΙΤ 20 μήτηρ μήτηρ ΒΤ 
(ΕΥΓΟΥ Ἐσροιμεῖδε) | ἐστὶν Τ, ἐστι Β 
25 ἔστί Τ' 

98, 4 δύναμαί σε Β 
8... αλλ ἡ Ἴτὼ τὰ ἢ ΒΒ. 1 
16 ἡ 1}: οὗμαν ΒΤ τ 2τ΄ εἴπει. 1 
25 ἐστι» σοτῃρθη πη 7 27 ἢ ΒΤ 

9: 2 αὐδὲ Ὁ «6᾽ ἰδ ΠΥ Σ ὀχόυσε 
15 καϑορῶσι Τ' το ἐστιν Β, 4ποά 
ΤΟ σε πα}. ἐστε Ὁ 21 1: 
δὲ 23. χα συ ΒΥ 20 ΔΌΣ Τ᾽ 
27 οὐκουν Β 

5 σαὐτοῦ Τ 

δ᾽ 



1160 ἌΡΡΕΝΘΌΙΧ, 

- 

40,1 ἐστιν Β, ςομρεπαϊ} Τ᾽ ς ἐστιν} ], τ φῆς ΒΤ, φῆς τ [8.4 ἀβδη- 
Β, οοπηρεπαϊατη Τ 16 παρακηκόει 
ΒΤ 19 τί ΒΤ 21 ἄρα Β, ἄρα Ἶ 
29 ἠ Β, ἢ Ἐπ:--20 κάλλος Τ 29 ἄρα 
Β, ἄρα Ἢ 

Αἰ: τ ῤαείν ιν: β οὔκουν Β 
8 ἀλλάτ τὸῈ ἔγωγε ὅτι Β 17 φῆς 
ΒΤ 18 ΒΤ 21 τίς Τ 24. ἄρα 
μοι Β, ἄρα μοι Τ] πότε ΒΤ ὥστε 
μοι Τ᾽ 25 οἰκεῖα Τ 26 δηλονότι 
Β 29 ἀρ ΒΤ 30 ἐξηι σοὶ Β 31 ἀρ᾽ 
ἘΤ' 

42, τ ἀποδόσϑαι Τ: ἀπόδοσθαι 1 
δυο ν ἤδη Β, ἡδὴ Τ καὶ τοι- 
αὕτά ἐστι ΤΊ] ἐστιν Β τὸ ζεῦς Τ' 
11 πατροϊος (εἰ 21 εἴ 23 εἴ 24) Β 
13 ἐστιν Β τά ἄρα Β τῷ πατρωΐοι 
Β 18 πατρώϊα Β 20 ἔστιν Β, σοτη- 
ρῬεηάμπη Τὸ 23 εἰσιν Β “ὁ ἔστι» 
{8 ςζοτηρομάϊατη ἜΣ ϑυοῦτοῦ 5 
Ἐν ΡἿΝ 

48, τῇ Β 2 ἔχουσι Τ᾽ 3 ζῷ 
4 ἀπόδοσϑαι 6.5}. 
ἑ ἄρα Β 

44,3 τί ΒΤ | μέλεει Τ (λ ΘΥΑΒΌΠΩ) 
5 ὅμοιοι ΒῚ 6 οἶδα Β 9 πρᾶον 
ἘΤ. -αξ ἐστὲν Β. σοΙρεπαϊυτη ἐν 
17 ἐξεύρηται ΒΤ 24 εἰδωσιν Β, 
εἰδῶσι Τ᾽ 26 ἀλλού Β [ τοῦ Ἶ, 
πο Β | διδῶ ΒΤ 

45, 2 ἀλλ Β 6 ἄπημεν Β, ἀπῆμιετ' 
Τ᾽ τὸ καί σοι Β | χρηματίζεσϑαι 
φατὸν ΒΤ τὸ τις Τὸ 21 τίς ΒΤ 
22 οὗ ΒΤ᾽ 24 ἄξιον ΒΤ 4248 αἰεὶ 
ΒΤ 381 χάριεν Τί πρᾶγμα Τ' 

406, τ χάριεν Τ᾽ 8 εἰσι Τὸ το εἰ τίς 
Β τό τίς Β 20 αὐτὸν φασὶ Β 
24 εἰσι Τὶ 28 ἐμποδῶν ΒΤ 30 κα- 
ταστήσωσι Τὸ 31 πᾶσι Τ' 

41,13 ταλλα Β, τἄλλα Τ τι6 δυεῖν 
Β 20 ἐστιν Β, σοτηρθπάϊιτη Τ 
23 μέσῳ εἰσιν Β 29 εἰσιν Β 

48, 4 οἷοι εἰσίν Τ΄ 9 αἰεὶ ΒΤ | πρὸ 
σὲ ΒΤ τ σοι ΒΤ ΙΝ ζέεδε Β 

4 γε Β 

σι Ξ ν φ" δε - 3» 

πρωταγόρας ἢ σοφισταί. ἐνδεικτικός 
Β, ἐνδεικτικός 50] 051556 νἹἀδίυῦ 
Ὀ, οἴ. Νον. ( ΟΠΊΠ,. Ρ. 113, πρώτα- 
γόρας ἢ σοφισταί Τ οἵ. Ρ]αίοοοάεχ 
Ρ.3- Ῥεύβοῃδθ ἤ6686 ἴῃ Β Ὥδαῖιε 
ἴῃ Τὶ ἀΙσθησαπηΐζατγ. 

80,1 ἡ Β δηλαδὴ ΒΤ 9 ΒΤ 
15 ϑαμά Β, 564 Ξ5ρζῖα ὃ ΤᾺ 5. 
17 δηποῦ Β Ἰ τινι Β, 564 Ξᾳρζα 21 
ΤΆ 5. 

ρείτη ΒΤ ὁ ἀλλ ἢ ΤΊ ἐντυχῶν Β 
15 ἄρα 17: 7 26 μεν ἘΤ' 
222Β 29ὴΒ 3οἥν ΒΙ ἐστὲ 
Ι δέ τε ΤΊ [ καέτου Τ΄. 

2, 9 πτοίησιν ΒΤ το ἦν Β 14 Η Β 
19 ἐπεδήμησε ΒΤ 20 καὶ φασὶν 
ΒΤ 24 πρωΐ ΒΊ 29 περιήϊμεν 
ΒΤ 33 παρατῦῶνα Β 

ὕ9, 2 σαὐτοῦ Τ (εἰ 3) 4 τες Β' ὅ τις 
Β 9 τις ΒΤ 15 ἕτοιμοι ΒΤ 17 τίς 
Β ἸθτινεβΒ 21 ἀλλόβ 25 ἀρα 
Β 26 τοῦτο Τ΄, 27 τεξ 5. Ξ0 ὑπέ- 
φαινεν Β' 30 δηλονότι Β 33 εἴ- 
στέρ. γε ΒΤ 

54, 7 ἦ σὲ Β, ἢ σὲ Τ᾽ 8 σαὐτοῦ Τ 
9 φῇς ΒΤ το ἐστεν Β, σοτηρθη- 
ἀϊυτῃ Τ (εἰ 21ὴ τό ξῳγράφων Κ' ἢ 
τ8ὃ ζῳγράφοι Τ᾽ 2οταλλα Β, τἄλλα 
ΤΟ 24 ἣν Β 30 ἐστιν Β, ξςοΙρΡ6ῃ- 
αἴστῃ Τ' 

Οὔ, τ ἐστιν ἘΒ, σοπηρθηαϊαπι Τ' 2 οὐκ 
ἔτι ΒΤ τὸ ἐστιν Β, ἐστὶ Τ 13 οὔ 
Ἔ 15 φῇς ΒΤ (εἴ 1ο) 16 ποιὴ Β 
17 ἕτοιμιος ΒΊ 21 ἐστιν Β, φοτη- 
Ρεπάϊυπι Τ' 23 ἀρ ΒΤ 

ὅθ, 3 αἰεὶ ΒΤ [| ἐπαινοῦσι Τ᾽ τα πω- 
λδὺϑ, Ἡ 13 πότα Β 14 ἔξεστι Τ' 
24 τοσοῦτο ΒΊ 27 ἐστιν Β 

δΓ..3, γοῦν 8 ὠγαϑὲ ΒΤ 9σο- 
φισται ἐσμὲν Β τ2νέωξεν ΒΤ 
14 προστώῳ Τ 27 ἤισϑην Β] εὐλα- 
βοῦντο ΒΤ ̓ ἐμποδῶνΤ 321 αἰεὶ ΒΤ 

08,1 τόνδε Ὁ [κετεισενόησα Τ 2κα- 
ταντικρὺ κατάντικρυ Β΄ προ- 
στώῳ Τ 4 ἀκουμένου Τ᾽ καὶ πο- 
λέται ΒΤ ἀλλοί τινες Β 8 διεξήει 
Β τι οἰκήματι τινὶ ΒΤ τῷ ἐγκεκα- 
λυωιμένος Τ, 5εΕ4 ο εχ οε! κωδίοις 
ΒΤΙ τισιν αὶ 18 τέ 19 ἐγ᾽ μαι 
Β, ἐγῷμαι Τ᾽ 23 ἄλλοί τινες Β 
26 πάνσοφος Τ 

ς᾽ 59, 2 φῇς ΒΤ δὶ πρόσημεν Β, προ- 
σῆμεν Τ [το εἵνεκα Τ. τὶι ἔστιν 
Β, ἔστε Τ΄ 15 οἴεταί οἱ ΒΤ εἴ σοι 
ΒΤ 322 οἱον Β 33 ταραντινος “' 

00,4 ἅπασι Τ᾽ .7 ἐστιν , ἐστὶ Τ 
9 ἄττ᾽ Β τὸ ἀποδράναι Τ, ΠΟΥΤ, ἱ 
21 μιοοὶ ἐστὶν Τ, μοι ἐστιν Β 27 εἴης 
μεν ΒΤ 31 ἄσμενοι ΒΤ' 

61,1 ἠκέτην Τ΄ καὶ οἵδε ΒῈ σιν 
φησὶ Β τ αἰεὶ ΒΊ τ οὕτως Β: 
οὕτω Τ]τι  Ὶ 2όφῆς ΒΊῚ 27 εἴς 
χε 5 ἜῸ ἐπὰν ἔροιτο Β, (οΥ, Ὁ 
31 συγγενόμενος Τ' 
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θ2,1τοὸ ἅμα Β, 584 5ρ᾿Γὰ5 6χ οπηθηά. 17, 5 ἁἅμηὴ ΒΤ 6 μέλαν ἐστιν Β 
[2 ἀἄλλού Β τό ἄρα Β, ἄρα ΤΊ 7 ταλλα Β, τἄλλα Τὸ 9 ΔΒ 10 ἅμη 
20 ἢ ΒΙ[άρα Β[εἴπεο. ῥεχεησαιβι} 1. 12 ὅμοια ΒΤ 13 ὅμοιόν ΒΤ 
2ὃ τί ΠΝ 31 ταλλα Β: τἄλλα Ἔ (εἰ 17) [2 δοιὰ ΒΤ 15 δμοιον ΒΤ 

08, 4 πρυτανέων Β 18 οὐτέ ΤΊ 22 τί ΒΤ 23 ἐστιν Β 29 ἀρα Β 
20 περιτύχωσι Σ᾽ 30 οἶμαι ΤΊ 30 ἐστιν Β, οομῃροημάϊστηῃ Τ' 
322 ἐξευρηκέναι ΒΤ 8, 5 ὡσαύτως ΒῚ 6 τί Β[τέεΒ 

θ4, 18 ἠμτσείσχεν ΒΚ 19 ηῦξε Β 20 ἔσῳ- ἡ τέ Β (εἰ 8) ο΄ τὰ Β (εἴ ΤΠΟΧ) 

ἕεν Τ: ἔσωξεν Β | ταλλα Β, τἄλλα ἐστιν Β ΤΙ ἐστιν Β, ΠοΠΠΡΘ Πα 11 
Ἑ 28 δέρμασι Τ' ΕΣ ΣῪ Ι ἐστιν Β, ΠσοΙηρθη- 

θῦ, 21 οὐκέτι Β ἄπ Τ' 34 εἴπερ ΒΤ 
Θ6, τ εὕρετο ΒΤ 2 καταρχὰβ Β |ἴ9,1 πῶς ΒΤ 6 ἄρα Β, ἄρα Τ 

 ἀϑροίζεσϑαι Β 8 σώζεσϑαι Β] 8 φασὶν ΘΒ: φασὶ Το δοκοῦσι Β 
12 αἰδῶ τ: αἰδὼ ΒΤ (εἰ 14 εἴ 18] 227 8Β 24 ἀρ ΒΤ 4245 ἐστιν Β, 
τό ὧδεΒ 26 τινος Β 28 φῇς ΒΤ ΠΟΤΏΡΘΠ ΔΙ αΠ Ἢ τὰδ πετραχύνϑαϊ 

θ7, 3 λάβε ΒΤ τι καὶ ΒΥ τ2φᾶ:] Β 30 ἡρέμα Β 3278 
ναι Β, φαναι Τ' τ ἁἅμως Β 29 γί-80, 1 ποτὰ Ὀ: πότα Β 3 βουσὶ Τ 
»εσϑαι Β 31 γένονται Β 9 ἅπασιν ἔστι ΤΊ ϑοιξὶ Τ᾽ 14 ἐστι 

θ8, τ δηλον ὅτι Τ 14 γοῦν ΤΠ τα ῤτὸ ΒΦηοθ ἀπαγορεύουσι Τ 
τὰ ἀϑηναῖοι εἰσὶ Τ᾽ 25 ἐστιν ΒῚ] 16 ἀλλὴ Β, 56 4 ἴῃ τηδῦρ. ν] 1 ποία 

30 οὐκἔτε ΒΤ | μὖϑον ΤΊ ᾧδε Β] 22 τίς Β ] τιβ μιοι Β 24 ἔμελλες Τ 
31 ἐστιν τί Β 29 βοαχύτερα Τ᾽ 32 ὴ Β|γ οὖν Β, 

609,2 γάρ ἐστιν ΒΤῚ ἐστι τὸ Τὸ 3 χαλ- γοῦν Τ ; 
ΟΠ κεια 23 ἄρα Β 26 τίς Β' 81,3. σου ΒΤ τ2οὐκἔτι ΒΊῚ τό σοὶ 

Ἴ0,6 μέλλωσι Τ 13ο Τ ᾿ιθώσειΤὶ] 1 17 φῇθ ΒΤ 20 ἀλλά σε Β 
ΤΙ, “3 οἷον ἴρ 23 ἐστ ΒΒ 24 ποι ΒΤ 25 ταυτ᾽ 

οὐτας 5... ! τὸ ἔτ Ἐ᾿ ςοπρβη- 
ἀϊαπ Τὸ 12 πέρυσι Τ ἴο καϑόσον 
ΒΤ 22 χειροτεχνων Β 23 καϑό- 
σον Β, καϑόσον Τ 

18, 3 καὶ ἀγαϑὸν ΒΤ 9 ὀμόσας Β, 
564 5ρ᾿]{τ|5 ἀυρῖι5 22 ἠσϑόμην 
Τ.- 2: δὲ Β'. 29 τὸ ΒΤ [ ἐμιστο- 

ςσομηροπάϊμπη Τ' 
δ τη, σου ΒΪ ϑέουσι Τὸ τι πρῶ- 
τονΒ 20 μετεῖναΐ. οὐ ΒΤ 31 καὶ 
φησὶν ΒΤ 35 ἔγ᾽ μαι Β, ἐγῷμαι 
ἽΓ 

89, 2 αἰεὶ ΒΤ [φιλόνεικός ΒΤ 3 συμι- 
φιλονεικεῖν ΒΤ. (τ: ἑκάτέρω, Β 

: ΠΉΩΝΕ. ἃ ἔζουσι Τ᾽ 19 γὰρ ἐστιν ΒΤ 

ΒΤ Σ: ΒΤ ἜΣ 8Ὲ ἩΡΗ ΤΙ "ε γάρ ἐστιν Β, ἱρὸν ἐστε Τ' 

4, χ ἔρεσθαι Τ᾽ 2 τί Β ἡ δελοῖ ΤΊ, ,31 ὅμοιον ΒΤ 
9 ἐστι Β 12 φῇς ΒΤ 15 αἰδὼ ΒΤ 84, 8 σὲ Β 14 τί Β] τεμεῖν {: τεμειν 

Ι πέμψειεν τανεῖα Τ το διέλθὲ Ὁ 31 ὅμοιος. ΒΤ εἴ πιοχ 24 ὅμοια 
Τ 21 ἐστιν Β 22 τουτέστιν ΒῚὶ ΒΊ 26 ἐγῷῴμαι Β, ἐγῷμαι Τ' 
26 ἐστιν Β, οομηρεπάϊαπι Τ 80, 4 ἐγὼ, φημὶ Β 17 ἔστι Τ᾿ 20 ἔσται 
29 ἀλλὴ Β Ῥ 322 ΒΒ, Τ 

10, ὅ ἐὰνπέρ Β, ἐάνπερ Τὸ 6 ἔφη Τ, 86,3 ὠγαϑὲ ΒΊ ΤΕ Ἐν ἘΠΒΕΘ χοὲ οὺ 
Δ. ἔφη εἴ ἰπέογρυποιῖο γ ἐστι» Ἔ φησὶν Β στ παρέσχε ὙΠ - 2ο σε Ὁ 

τ Εἰ 12) Ι5 ἀρ ΒΤ 1 δηλαδὴ ΒΤ 81,9 ἢ Τ᾽ 17 ὡς Β | φησιν Β, δσοτη- 
18 ἔοικε Β το ἐστιν Β, φοΙΊΡΘη- Ραμα 1 21) ΒΤ ̓  φησὶ Β, 
ΕἸΠΤαΤ. 21 οὐκ Β΄ τ. 22 ἐσκὲν. Β, ΠΟΠΙΡ ΘΠ ατη Τ Οἷ22 Ὁ ἐστὲ Ἐ 
ΘΟΠΊρ ΘΠ αΙ απ, Ἢ [28 πρᾶγμα ΒΤ 88, 1 τί ΒῚ ο ἀλλόν ΤΊ τινὰ ΒΤ 
33 τινα φατὲ ΒΤ 434 ἐγ ᾧμαι Β,] τι φησιν Β, οοπῃροημάϊαπ Τ' 
ἐγῷμαι Τ 36 πρᾶγμα φατὲ ΒΤ ἘΣ ὑπολαιιβάνουσι Β τ6άλλόβτ 

10, 2 σχολῇ Β Ι μέντ᾽ ἂν ΒῚ᾽ 6 ἀρ) 21 ἐστιν Β, ἔστιν Τ 32 και σου 
ἘΤ 12 φῇς ΒΤ 14 ἐστιν Β Β, καί σου Τ 33 σαὐτοῦ Τ' 

17 ἔστιν Β τὸ ἀρα Β 24 ἐστιν ΒΤ 89, 3 ϑεὸν Β[ φησὶν Β, σοτηροηάϊ τη 
26 1 29 ἀλλὰ Β  οἡ ΓΕ 18 ἐστιν Β, ἐστε Ἢ 
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16 εἰσιν ΒΤ 17 περίεισιν Β, 5εἀ 
ΒΌΡΥΔ εἰ 5. 19 τῷ Β 23 ἵμαντας 
Β, ἑμᾶντας Τ᾽ 27 λάϑρα Β 33 εἰ- 
σιν Β Ἢ 

90, 2 γνοίητε ΒῚ 4 ᾧδε Β| τίς Β 
10 εἰσιν ΒΊ ΤΙ ἐστι Τ 13 ἐστιν 
Β 23 ὑμνοῦσι Τ|) σαύτόν Τ᾽ 26 τίς 
Β 

91,14 ϑείημεν ΒΤ 23 γάρ ἐστι ΒΤ 
25 χαριεντῶς Β 30 ὠσἀάνεὶ Β, 
ὡσανεὶ Τ' 

92, 4 αἰεὶ ΒΤ 
δ οὐεΣ 5 

6 ἑστῶτα ΒΤ || ποτὲ 
14 τότε Τ᾽ τό αἰεὶ 

ΒΤ το φῇς ΒΤ 20 ἔστε Β, ἔστιν 
Τ 24 πρᾶξις: ΒΥ 435 ἀλλού τι- 
νος Β 

98,1 ἐστι Β, σοῃρεηάϊατῃ Τὸ 3 ἐστιν 
Ὦ[αὐδεί ΒΤ 12 διζήμενός Β΄ μοι- 
ραν Β τ4εὐρυέδους Τ᾽ τῇ οὕτως 
Τ 20 ἐρδῃ ΒΤ 23 ἐστι ΒΙ τοῦτο 
Τ᾽ 24 φᾶναι Β 

94,2 ἀλλόβτ 3 ἀσμένους Β 14 ἀζ- 
λόν τινα ΒΤ 20 δικαν ΒΤ 26 τοῖσι 
ΒῚ 177 ὡςἀνεὶ Β 30 εὐρυέδους 
ΓΕ 34 ἐπαινημι, ΒΤ 

90, 2 ἐπαινημι Β, ἐπαινῆμι Τὶ 4 ἐρδῃ 
Β, ἔρδη 3, Ι ἐστιν Β, ἐστὶν τ΄ 5 σε 
Τ' τά εἰς αὐϑίς Β, εἰς αὖϑις Τ 
31 εἰσιν Β 

96,2 τοιαιδὲ Β, τοιαῖδε 3 πολλοὶ 
φασὶν ΒΤ κὶ ἀνερεσϑαι Β, ἀνέρε- 
σϑαι Τὸ | ἐστιν Β 6 φασὶν ΒΤ 
8 ἀδυνατοῦσι Β' 9 ἐῶσι Τ΄ τὸ πει- 
ραν Β (εἴ 14), πείραν Τ' (ει 14) 
13 αὑτῶν ΒΤ 14 αὐτῶν Β 15 ἕτοι- 
μός Β, ἕτοιμος ΤΊ εἶμι ΒΒ. 32 με 
σοὶ ΒΤ Ι] αλλό ΒΤ .33 τέ Β 

97, 2 ἅπαντες ἐσμὲν Β΄ 3 εἴπερ ΒΤ 
ὁ σοι ΒΤ τὸ ὥσπέρ τινες ΒΤ 
13 σαύτῷ Τ 18 οὐ σὲ Β 22 ἐγ ῳ- 
μιαι; Β, ἐγῷμαι Τ 25 πράγματι [ΒΤ 
31 ὅμοιά ΒΤ μόρια Τ᾽ 33 ἐστιν 
Β, φομηρ θη αϊυτη Τ᾽ 34φαϑί ΒΤ 

98, 6 ἐστιν Β | ἀνδρία Β 7. ᾧδε Β 
12. αὐλό ΒΤ' τὰ φῇς ΒΤ 15 σαύ- 
τὸν Τ 177) ΒΒ, Τ 20 ἀλλό ΒΤ 
22 εἶσιν Β 30 ἀνδρεῖοι ΒῚ μέντ᾽ ἂν 
ΒΤ 31 ἀνδρια Β 

99, 2 ἀνδοέία Β' εἰσιν Β ὃ εἰσιν Β 
1 ἀνδρίαν Β τό εἰσι Τ᾽ 20 ἐστιν 
Β 26 ἀνδρίαν Β 28 γίνεσϑαι Β 
30 ἀνδρία Β 33 ἀρ ΒΤ 

100, 6 ἡδέα Τ᾽ 7 ἐστιν Β, σοΙηρεη- 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ, 

τως ΒΤ [ καϑόσον ΒΤ, 564 5ιιρτα 
ὅταβ.Β τοούεω ΒΤ ἷὲ ἅνειν 
Β 15 ἐστε Β, οσοτηρεπάϊιῃ Τ' 
17 ἐστιν Β, οοπιρεπάϊαπη Τ' 19 κα- 
ϑόσον Β 20 ἐστιν Β, Τομρεη- 
ἀϊπῃ Τὸ 2678 27 ἀρ Β, αὐ τ 
30 ἀλλό ΒΤ 3: φῇς ΒῈ 

101, » ἀλλό ΒΤ 9 ἀρ᾽ ΒΤ καί σοι Β 
11 τίς Β΄ τὸ εἴπεο δ 1 φᾶναι Β 
20 πολλοὺς ΒΤΙ φασὶ; Β 22δτ8Β 
28 ὃ φασὶν Β 433 ἔστιν Β, ςοχη- 
Ροηάϊη Τ᾽ 34 ἐστιν Β, οοχη- 
Ρεπάϊυτῃ Τὸ αὐτὸ φατὲ ΒΤ 

102, 5 ἀνδροέίας Β [ταλλαβά τι ἀλλό 
13 σίτων ἴ: σιτῶν Τ ͵ πότων 

Β, ποῖ Τὸ 2ο7 Β 23 ἀρ Β, ἀρ᾽ 
Τ' Ι ἀλλό ΒΤ 34 ΓᾺ Β΄ 26 ταλλα 
Β, τἄλλα Τ 29 ἐγ ῷμαι Β, ἐγῷμαι 
εἴ 31 ὡς Ῥαμαῖς, ΒΤ 

103, 2 ἄρα Β, ἄρα (Ξ]ῖ.) Τ᾽ 9 ὑγεῖαι 
ΒΤ τἰ ἐγ μαι Β (εἴ 15), ἐγῷμαι 
Τ (εἴ 15) 12 αλλό ΒΤ (εἴ 22 εἰ 
23 εἴ 29) 34 συγγινώσκετε Τ 

104,1 ἐστιν ποτὲ Β 3 εἶσιν Β, εἰσὲ Τ' 
4 ἄλλό ΒΤ (εἴ 5) φᾶναι Β (δ) 
τ8 ὀνόμασι Τ' 22 τίς ΒΙ ἐρῆται Β΄ 
ὑπότου Σ᾽ 24 οὐκέτι ΒῚ 26 ὑπο- 
τινος Β 28 ερεὶ Β[ ἡ Β 429 τίς 
ΒΤ 3Ξοαραῖί: ἄρα ΒΤ 33 ὃν φα- 
μὲν ΒῚ 34 κατά τε Β΄ ἐστι Τ' 

10ῦ, τ ἀλλό Β, ἀλλόΤτ 3Ξὴ Β το δη- 
λονότι Ἂ" Ι καί τις Β τι ἐστιν ΒΤ 
[ ἀλλ ἡ ΤῸ ΙΖ ἐστὲ δ πὶ  ἐὰ 
19 πόρδωι Τ᾽ 20 ἐστί Β 21 αἰεὶ 
ΒΤ 27 πῇ Β 4 ἡ Β:.: ἢἨΤ 
ΦΣ ὡσαὕτως τ 

1060» τ΄ ρας. Β. , ΟΠ Ρ ΘΠ αΠὶ ΞΕ 
8 ̓ πράξεσι ΤΊ αἰρέσεσιν Β 12 ἀρ᾽ 
ΒΤ 13 σώζειν ΒΤ τ αἱρέσει Ἐ 
18 ἔσωζεν ΒΤ 19 ἀρ ἂν οὐκ ΒΤΙ 
καὶ ἀρ Β 20 ἐστιν ΒΤ 21 ἄρα 
Β᾽ τίς Β 24 αἱρέσει Β 25 πλέο- 
νος ΒΤ 26 πορδωτέρωι ΤΊ ἐγγυ- 
τέρωι Τ 27 ἀρα ΒΤ 428 οὐσα Τὶ 
31 ἐστιν Β[ εἰσαῦϑις ΒΤ 12 ἔστιν 
Β, ΠΟΙ ΡΘΕ Πα πὶ ΗῚ 

101. 3 αἰεὶ ΒῚ ο ἐστιν Β, Ποπ- 
Ρεμαϊαπη Τ᾽ αὐτὸ φατὲ ΒΤ Ι εἴς- 
πατε Βίορδειι5: εἴπετε ΒΤ 1ι αὖ- 
τῶν Β 13 αἴρεσιν Β τῇ ἴστέ ΒΤ 
18 τουτέστιν Β| ἐστι») σοτηρθη- 
αἀἰϊυτη Τὸ 21 ἀλλό ΒΤ 22 τούσδε 
{: τοῦσδε Τ 

ἄϊυτη Τ᾽] ἀρα Β, ἄρα Τ᾽ ο ὡσαῦ- 108, 4 ἀρ ΒΤ Θάρα Β 9 αὐτοῦ 



ΑΡΡΕΝΘΟΙΧ, 

ΒΤ | ἀλλό ΒΤ (εἰ 10) 15 ἔοικε Β 
18 αἰρεῖσϑαι Β] αἱρήσεται Β 20 κα- 
λεῖτε ΒΤ ἄρα ΒΤ 25 ἄρα Β, ἄρα 
δ τε ΒΒ 277 8 

109.7 αὐτοῦ ς εἶπε Βὶ 7. ἀ»- 

δοείαν Β τι ἀνδοία Β τό ὧὠμο- 
λόγει ΒΤ (νΙτἢ ΟΡΘΓάγι) 18 ἢ 
ΤῸ 8 22 ἐπέ τε ΒΤ φῆς ΒΤ 
24 ἡ Β 29 ϑαρροῦσι Β 32 ἐστιν Β 

110, 3 αἰεὶ ΒΥ 6 γ᾽ οὖν Β, γ᾿οὖν ΤΊ112, ς ταλλα Β, τἄλλα Τ' 
7 ἀρ Β, ἀρ Τὶ τιτοὐκουν Τὶ 14 ἀρ᾽ 
Β τ8 ϑαρῥοῦσι ΤΊ ἀλλό ΒΤ το διὸ 

γ10 

Τ 20 ἀνδρίαν Β 23 διὸ Τ᾽ 2ς ἐπέ- 
ψευσεΒ 26 ἀνδρία Β | δειλία ΒΤ 
30 ἀνδρεία Τ᾽ 31 ἐστιν Β, σοπ᾽- 
ῬΡεπάϊυτμῃ Τὸ οὐκἔτε ΒῚ 43 φῆῇς 
ΒΤ ἀποφῇς ΒΤ 

111,1 σε ΒΤ 42 φιλονεικεῖν ΒΤ 
᾿ 8 ἐστιν Β, σογηρεπαάιϊιίπι Τὸ 17 χοή- 
ματά ἐστιν Β |] ἐστιν Τ᾽ 20 ἀλλό 
ΒΤ 30 ἐστίν ΒΤῚ᾽ 34 φῇς ΒΤ 

7 ἄγαμαί 
σεΒΊΤ το εἰς αὐϑις ΒΤ᾽ 11 ἀλλό 
Τ τ ἀπήϊμεν Β 
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ΑΏΘΕΝΌΑ ΕΤἸ ΓΟΟΚΕΙΘΕΝΘΑ. 

ξοτίαββα ἴσως τάχα φοβούμενοι ΞοΥ] ΘΠ ππΠ δϑί 
Ιεσα εἶτον Ῥ΄ο εἴητον 
Ιεσα ἄρ᾽ Ῥ΄Ὸ ἄρα 
ἀοϊενὶ καὶ σώφρων ἐλάττω ἂν πράττοι Α. ΝΥ ειάποι 
Ιεσε ὑπηρετεῖν Ῥ΄Ὸ ὑπερετεῖν 
δαηοί. 4616 ᾿Ιπδατὴ δηΐα Τ' 
δαάποί. Ιεσα ,,»λόγων ΒΤ“ ρῥζο ,,λόγον ΒΤ“ 
Ιεσε ἐστιν Ῥ͵ΤῸ ἐστίν ἱ 
Ιεσα ηὐρήκατον ῬΥῸ εὑρήκατον 
δαποί. Ι6Ρ6 ,»γχρῇ ἴ: χρὴ Β, χρὴ Τ΄’ ῥγὸ ,,χρῇ {: χρή Β΄“ 
δαάποί. Ιεσα ,,αὐτοῦ Τ: αὐτὸ Β, εχ επηχεηά. Τό ρτὸ ,,(αὐτοῦ Τ: 
αὐτὸ Β΄“ 
Ἰεσα ,,»λογοστοιοί,Κ ὕύο ..λογοποιοί;“ 
δάπῃοί. Ιερε ,,χρή Β΄’ ῥύὸ .,. χρὴ Β΄“ Υ 
δάηοῖ. Ιασα ,22 οὐ Τ: οὗ Β΄’ ῥχὸο ,,27 οὐ Τ: οὗ Β΄“ 
ἸΙεσα ἠφίην Ῥήο ἠφίειν : 
δαηοί. Ιεσα Ἡϊγβοῆϊρ ρίὸ Ηϊγοῃῖσ 
δαποί. δαάςδ.,,κ σοι δχ σὺ Το“ 
Ιεσε πάντων ἐστὶν ῬΥο πάντων ἐστιν 
Ἰερα μήτηρ μήτηρ ῬΥοῸ μήτηρ 
Ιεσα ἐστιν ῬΙῸ ἐστι 
Ιεσα,,κάγαϑόν.“ Ῥτήο ,,καὶ ἀγαϑόν." 
δαποῖ. Ἰδσα ».τοῦ Τό το ,.τοῦ ΒΤ“ 
Ιεσε μέσῳ Ῥῖο μέσω 
δαποῖ, Ιερα ,,φιλοσοφία Τό ῥγοὸ φιλοσοφίας 
Ἰεσε ,,εἰπέ μοι,"’ ΗΥῸ .,εἰπὲ μοι. 
Ἰεσα .,δεῖται,““ τὸ ,,δεῖται."“ 
δαποί. Ιασα,, (ΟἹΒ] 1 ΠἸΔ ΠΤ το 5“ 
δαηοί. Ιασα ,»Ο ΟΙ5]1 ΙΔ ΉΠΠ 15 5 “ἢ 
δάμοί. δάἀβ ὡς ϑαυμασίως πλανῶνται οἱ ἀγαϑοί Ἐ, ὟὟὟὝ. 
Μύμηβομοσ Ζειίβογ, {. 4. γτηπαβίαϊνν. ΧΧ ΧΙ 773“ ς 
Ὧ6 4υἱ5 ἀδ 5Ξογρίυγα σοάϊοϊα Β διηθῖσαΐ, ἢϊς ἄϊςο ληναίων 
σφόδρα ἴῃ Β 6556 
Ιεσα ἕρδη ῥτοὸ ἔρδη 
αὐἀηοί. 46]6 ΠΠΠ6ΔΠ} βυρία δὲ 
Ιεσε ἀρ᾽ Ῥίὸ ἀρ᾽ 
Ιεσε Ὡμολόγει Ῥήο Ὡμολόγει 
δάῃοί. ἰασα .»δεέξιμεν {““ῥτὸ ,,διέξιμεν Ὀΐ΄“4, πδηὶ σοτγθοίίο 
Ῥυποῖΐο 5αρτα εἰ ροϑιίο ἰατὴ ᾿παϊσαΐα δϑί 

Ηδς οσοδϑίοηα οὐ]αΐα δἰϊδπλ ἴῃ ΓΙ ριριι5. (νῸ], ΧἼΠ) νἱτΠΔ ΘΟΙΓΙΡῸ : 
Ῥ. 144, 9 δαἀποί. Ιεσα ,,ῦν»τα διαφερόντως εἴ ««ὔντα διαφόρως" 
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ΡΙΑΤΟΝΙΝ 

ΟΟΠΟΙΑΒ, ΜΕΝΟ. 

ΕἘΘΙΘΙῚΤ' 

ΜΑΒΤΙΝΌΝ ΒΟΗΑΝΖ. 
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ΠΙΡΒΙΑΒ ΜΟΌΟΘΟΙΧΧΧΧΙ. 
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ΡΣ ΘΕΙΟΟΜΈΕΝΑ, 

Ηος νο]τπηδη πα ᾿πϑίατη τηοάτη εχοβάδί, ρερδιιοαβ ἰδηΐαχη 
Ὦϊς ΘΧΒΙΘΠλι15 αι δαϑίϊοηθβ δα ἀἴνθίβοβ ἀϊδ] ορῸβ. ρου ΠΘηΐ65. 

8 ᾷ 1 ἀχράχολος, ὀχκραχολεῖν 

(οἴ. Βομηθιάευ (ἰνι. 1 306) 

Ιη βου θεπ 5 ΠῚ5. νευῦϊ5 Πποίπδηΐς ΠΡΌΤῚ ἰηΐεγ ἀκράχολος, 
ἀκραχολεῖν εἰ ἀκρόχολος εἰ ἀχροχολεῖν. Τῃ ῬαΙδηο Α ΤιΕρ. νΠ 
701 ἃ ἀκράχολα ν 731 ἃ ἀκραχολοῦντα, αἱ ἈΡ. ΠΙ 411 ο ἀκρόΪχο- 
λοι. Ηδης βογρίθγαμι νἱοϑδπι 6586. οβίθπαϊς ρεησπι ΠΡῈγ Ὁ, 
ἴῃ 400 ἀχράχολοι 5οτρίμπι εϑὲ, ἀθίη 8 ἰθϑετηοηῖαπι πδια ἀπ 16 
Δα σης Ἰἰοοσυτὴ βρεοΐδηβ αποά οχίδί τη ΒΕῈ ΚΘ δηθοάοί!5 Ρ. 775»9 

ἀκράχολος Πλάτων δευτέρῳ (Ἰερε τρίτῳ) Πολιτείας. Ασοεάϊε, αἱ 
Αμβίορῃ. Εὰ. 41: ἀχράχολος Εχϊζαπη {{ΠἸΠἸ6 ΠῚ εἰῆοῖαί. Μείτο 
ἸρτταΓ ααδιηαπδπη) ἜΧΟΙ αϑατη αϑί ἢἰο ἀχρόχολος, ἰδτήθῃ ἴῃ ΠΙΌΤῚ5 
ἀξίου σι θ5 οοιηρᾶγεί. Νοη ροΐεβθί ἀπ ϊαυ, αα]η ΡΓῸ ΤΟΠΪΟΟ 

ἀκρήχολος Αἰ[ϊοὶ ἀϊχοτίης ἀκράχολος. Ῥοβίεσίοσεβ. αυ!άθηλ ἀκρό- 
χολὸς ἀϊοεθδηΐ; ἴῃ ἢὶ5 ΡΟΙΠχ οϑί, 4111 γΤ65, ἤΟἢ νοῦρᾶ ΟἸΓΔΏΒ ΠῚ 
214 50γρ5ι; καὶ ἀκρόχολον δὲ καὶ ἀκροχολοῦντα Πλάτων λέγει. 

ὃ. 2 πλείμων, περιπλευμονία (πΠοη πνεύμων, περιπνευμονία) 

(εἴ. ΝΝαιοῖς Ἑυσρια. διπά, 1 34) 

ῬΗΙ6Ρ. 21 ο πλεύμονος ΒΤ ΤιΔοἢ. 192 6 περιπλευμονίᾳ ΒΤ 

- Τίμη. 70 ς πλεύμονος Α 70 ἃ πλεύμονα Α 78 ς πλεύμονα Α 

79 ς πλεύμονος Α 918 πλεύμονος Α 84 ἃ πλεύμων Α, 5Ξεα λ ἴῃ Τᾶ5. 

ἘΣ ΙΔΊῚ φο,ΥδΙΏΓηΔΙΙΟΙ ἤδης ἔογπτηδπὶ ἰδϑίδηΐυσ οἵ, Ῥῃοίι5 πλεύ- 
μων᾽ διὰ τοῦ λ --- καὶ Ὅμηρος" πάγῃ δ᾽ ἐν πλεύμονι χαλκός. 
Μοετὶβ πλεύμων ᾿ΑἋττικοί, πνεύμων “Ἕλληνες. Ἐυβίαίῃ. δὰ 1]. 
ῬΡ. 483, το Οάνγ85. Ρ. 1436, ότ. 

Εχ Ρυηοίο ᾿ἰεγαθ Δ βιργα νεῖβαπὶ δ Ἰῖο ΘΟρΠ ΟΒΟΙΤηι15. ἴου- 
ΙΔ πλεύμων ἰΡΓΑΓ5 ΟΠΘΠΒΙΟΩΙ ἔμπ1556. ὅδερε ἰριιαν πνεύμων 
Ἰηϊα]ογαηΐ; νοὶ] ΤΊπ. 70 ας 70 ἃ 79 α Τυῦ. ΨΊΠα4ΟΡ. 21 δῆς 



ὟΙ ΡΕΟΙΕΟΟΌΜΕΝΑ. 

ουτήδιη Ἐχῃιρεπΐ, ΟἹ ἃ πλεύμονος ΤῸΡ., πνεύμονος ΜιπάοὈ. 78 α 
πλεύμονα ΤαΡ., πνεύμονα ΝΙΠάΟΡ. 84 ἃ πλέγμων αὐ νΙἀ δία ΡΥ. 
τη. ΤῸΡ., πρεύμων ΜΊΠαΟΡ. 

δ. 3 6 ἔογηια ἀποχτεινύναι 

(ε΄. Θομπειάθυ (ἰνιῖ. 1 ττοὸ Ὀ) 

Μειηοτα Πυϊ]15 νΕΓΌΙ ἴῃ ΟοτΙρτα εϑὲ μαθοα: 469 ἀποκτει- 
γύντι ΒΤ 469 ἃ ἀποχτεινὺς ΒΤ 4698 ἀποχτείνυσιν ΒΤ: ἀποκχτίν- 
νυσιν Ὀ 4608 Ὀ ἀποχτείνυμεν ΒΤ (015): ἀποκτίννυμεν Ὀ (015) 4690 
ἀποχτεινὺς ΒΤ: ἀποκτιννὺς Ὁ 457 ς ἀποχτεινύναι Β: ἀποκτιννύναι 
Τ 456 ἃ ἀποκτεινυναι (ϑῖπε δοοθηΐι) Β: ἀποκτιννύναι Τὶ 470 Ὁ 

ι 

ἀποχτεινύναι Τ: ἀποχτειννύναι Β 466 ς ἀποχτεινύασιν Τ' (ε δα, ὃ): 
[ 

ἀποχτειννύασιν Β 466 ἃ ἀποκτεινύασιν Τ' (ι Δα. τ): ἀποκτειν]νύα- 
σιν Β. 

Νεηῖο πο νἱάεὶ ἴῃ (ἀοΥρὶα ἰογπιάῖη ἀποχτεινύναι ορἐπηα 
τεϑίδίαυ 6556. 

Οὐδ Ύ 1 Ἰρτίατ, πη} Πᾶδς ἰΟΥπη8 ΤΕΟΙΡῚ ΡΟΒ511. 

ΟΕ οβο. Οδιηθσ. δηθοᾶ. πΠ 233 χτεινύω διὰ τῆς εἴ καὶ 
δι ἑνὸς τοῦ ν κατὰ παράδοσιν" τὸ δὲ ἀποκτιννύναι διὰ τοῦ τ καὶ 

διὰ τοῦ νν. οὖν 
ῬΒτγπῖοῆυ5. ΒΕΚΚου. ἀηθοάοί. 29, 7 ἀποκτιννύναι" δι ἑνὸς ν᾽ 

οἱ δὲ διὰ δυοῖν γράφοντες ἁμαρτάνουσιν. 
Ιῃ ῬΗγΥΙΟΙΙ Ιοοο τεοία βυβριοδίατ ΒΕΓ ΙΔ ΠΠ (στ. Π 228 

δἄηοί.) ἀποχτεινύναι 50 απ 6586; [ββαγη βου ρίσσγαμη ἀσπο- 
χτειννύναι οβίεπαιϊς ΠΡΌΕΥ ΟἸΑΥΚΙΔΠι15. - 

Τίΐδαιιθ ΠῸΠ 50] ππΔ ΟΧ ΠΊΕΙΊΟΤΙα Ρ]αΐοηϊοα, 5εα εἴδη 6Χ 
[65 ΠἸΟΏ115 ρυδυητη δ] σου ἀποκτεινύναι Ἔν ΠΟ] ΡΟββε νἹἀδίαγ. 

Βδοδης σι οτδιητηδί]οοσιη ρτορδηΐ οἱ δχροδηΐ ἤδης 
ἰουτηδη Βυζτηδηη 1. ο., Κύμπεσ, α. Μεγυεσ, 481 δαπῦ ὈΠ͵ΏΙρΡΘ- 
ΠΙΔΠῚ νοσᾶνΐ τη ΒΕΖΖΕΠΘΌΘΥΙΡΘΙΙ 5ΥΠ100]. 1 84. 

ΝΌΠ]Α ᾿ἰριῖαγ σαιιβᾶ δϑί, οασ ἴῃ (ογρίατη ΠΟ δα ἴ [ΟΥπΊα 
ἀποκτεινύναι. 

Ιη σείθυὶβ αἰ] ορὶβ ἀθίατα ἔετε ἀποχτιννύναι ἀθρυθ πα πηι5 
οὗ. Αρο]. 30 ἃ ἀποκτιννύναι ΒΤ Ῥῃδεάοη. 62 ς ἀποχτιννύναι ΒΤ 
58 Ὁ ἀποχτιννύναι ΒΤ ὅτε ἀποχτιννύναι ΒΤ 62 ς ἀποκχτιννύοι ΒΤ 
Οπίοη. 48 ἃ ἀποκτιννύναι ΒΤ 48 ας ἀποκχτιννύντων ΒῚ Ῥοϊηα. 
298 Ὁ ἀποχτιννύασιν ΒΤ 301 ἃ ἀποκτιννυναι Β, ἀποχτιννύσϑαι Τ' 
ΑἸΟΙ͂ΡΟΙ 112 ἃ ἀποκτιννύναι ΒΤ ΑἸοΙΌ. πὶ 145 Ὁ ἀποκχτιννυναι Β, 
ἀποκχτινύναι Τ' (ν Ξαρτα ν δαάᾶ. τ) --- ΒΡ. π᾿ 36ο ο ἀποχτεινύναι αἱ 
νἀείαγ Α: ἀποχτιννύναι ἃ νι 488 ας ἀποκλτιννύντας Α, κτεινῦ τῇ 
τηᾶγρ. Δα. αἱ νϊἀδίτγ ἃ ΝΠ 5178 καὶ ἀποχτείνειν ἀποκτιννύναι ἄν Ἀ. 



ΡΕΟΙΒΟΟΜΕΝΑ,. ΜῈ 

Ναμη οὐ] 115 Ἰἰοοῖὶα ἀποκτεινύναι Ῥ]αίομι! ταϑ πηγὴ 51, 
Βαια ἔδοι]α ἀἸ χουιΐς αα]5ρΡ18Πη. 51 ΘΟ ρουίπι δϑϑϑῖ, 410 αυ]561|6 
ἀἸδΙοριιβ [ΘΠ ΡΟΥῈ βου ρίιι5. αϑϑαῖ, ΔΟΥ 15 1 Π15 ΥΘΌΙ5 ΡΥΑΙΏΓΉΔΙ1Ο15 
νἹἀογθηλ5. ΝΌΠΟ νεὼ 58606 {πὲ 1 ἀἸοΙ τ ΠΟΒΊΓΌΤΙΩ. 

8 4 πείνη, 5ε4 5επηρεῖ τόλμα, πρύμινα 

(εἴ. Θοδποιίάο (ἰν. 111] Τ62) 

ῬΏΙ]ΕΡ. 316 πείνη Β: πείνηι Τ 34 ἃ πείην ΒΤ 52 ἃ πείνην] 
πεινῆν Β, 564 5ρΓὰ δὶ 185., Τ [,γΧ8. 221 ἃ πεϑίνη ΒΤ --- ἈΡ. ΙΧ 

5858 πειγνῃ Α (πη). 1), πεῖνα ἃ τν 437 ἃ πεῖναν ΑἸ0. 

ἘΠῚ ΠῚ τοῦ ἃ σὐλμῷ ΒΤ ἘΡ. τὰ 575 Α εὐλμαν ΑἸῸ Τιὲρ: τὰ 
700 6 τόλμαν. 

Ῥῃδεάοη. 58 ἃ πρύμνα ΒΊ᾽ 58 ο πρύμναν ΒΤ. 

᾿ΓΕΒΕΙΤΊΟΠ]8, νείθ 1} ΒΓΑΙΠΠΊ ΔΙΙΟΟΙΊΙΠΗ: ῬΒΓΥΠΙΟΠ. Δρια ΒΕΚΚεσ. 
δηεοάοί. 66, 23 τόλμη καὶ τόλμα, πρύμνη καὶ πρύμνα, νάρκη δὲ 
διὰ τοῦ ῆ. ΒΕΚΚοῖ. δηθοάοί. 470, 31 φϑα: καὶ διὰ τοῦ ἃ καὶ 
διὰ τοῦ ἡ λέγουσι τὸ ἐν τῇ γλώσσῃ γενόμενον ἑλκύδριον, ὡς κίχλα 
κίχλη καὶ πεῖνα πείνη. 

ΓΤ ΟΒΕΙΏΟΠΙα ΤΟΟΘΉ ΟΥΙΠ σ ΔΗ Δ]ΟΟΙΤ: Ε]Πη5]. δα Ηθῖδοὶ. 
10 οἱ ΤΡΠΙρ. Ἡαῖτ 18» νε 5. [γᾶ εβὶ πρύμνη αἱ λίμνη, τα- 
ΟΕΠΙΙΟΥ “πρύμνα αἱ μέριμνα. Αὐὶβί. εβρ. 399 ἤν πὼς πρύμνην 
ἀνακρούσηται, πληγεὶς ταῖς εἰρεσιώναις. ΗΙς δἰδῖη ναϊρὸ πρύμναν 
οοηΐγα τηθίγιη. Νοιηϊηδ ΘΠ1ΠῚ, ΠΟΙ ΘΗ Πνι5 ἀεβϑιηϊῦ ἢ ἧς, 
ΠΟΥΓΙΡΙαηΐ ἃ ΠΟΠΊΙΗΔΙΙΥΙ οἱ αορυιβαίνί “« Βυζτηδηη δα ορῇ. ῬῃΙοοί. 
482 ἐς ἀντλίαν, ἐς πρῷραν, ἐς πρύμνην (1,01. πρύμναν), ὅπου ,,(ς 
ἰοσγτηδ Ἔδρίοα 481} ἰγαρίοιι5 [ογίαϑϑα δαορίασγα ροίιθγιί, οοριδγα 
ΠΟ5 νείδί σουηϊοὶ ἰοοι5. Εὐδὺ τἀ 4π6 51η6 ἀπ01ο σρύμνη, πρύμνην 
ἴῃ 115 ΌΓΙ15 ὨυΙηΘΥδ πη α1185 6Χ ἸΟΠΙ5Π1Ο ΑἰΠ15 δηθ πα 5861- 
γαταῖ“. ΑἸεγ Πιπηάοτγῇ εχ. ϑορῃ. 5. ν. σρύμνῃη ρα ροείδαβ 6ρὶ- 
οο5, φιοα Αἰοὶ φποααθ ροδίδα τηἰθγάαση τΘ 1 οδιι58 αἸχογπηΐ“ 
5. Ὁ. τόλμα ,,Ροδίδιπιη) 5οθ Π] σοσιη ἰΟΟὶ 411 τόλμη ροβίμ! πὶ π18]}}1 
Ὠοάϊε εχϑβίδηϊ . 

ΡΙΑἴο βεουηάππη ΠΠΡτο5 τόλμα, πρύμνα αἰχιῖ, 564 πείνῃ; Ἰοσι5 
ὉΠ115, ὉΌῚ πεῖνα Εχίδί, Ιἄθο ἀαριυ5 οϑί, σαοά ρεπάσὶ εχ ῬδΥΒΙΠῸ 
5010 (ἡ εῃδίῖ 10 βῃϊμὴ ἴῃ 15 ΤΕ ΌΙ15 ΠΊΙΠΟΥ αϑὺ διοίογι 85) εἰ δἸΐατο 

α 

ἘΕΙΡ. Ιοοο πείνῃη Ῥυϊπια τῆδηιι βουρίπηη δϑί; δααθ δ ο1]16 δ ΟΥ 
ὉΛ Ῥαΐθη 1110 Ἰοσοὺ ῬΕΙ͂ ΠΟΙΓΕΟΙΟΠΘΙ ἐγ Δ τὴ 1 ἃ ἴῃ ἰεχίπῃ 1118- 
ἴδῖὴ 6556. 01 Ἰρ!υγ Ἡδγηηδηηι5 ῬΏΙ]ΟΟοί. 1451 πρύμνῃν 1ἰεγηΣ 
τηρίτο αι οοδοίιι5 βου ρϑιῖ, τὰ ἘΡ. ιν 437 ἃ τἴοσγαη πείνην 
ΒΟ ΒΘΙη5. , 



ΝΠ ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ. 

δ 5. ἐπαινέσομαι (ποη ἐπαινέσω) 

ΘΎΓΏΡ. 109 ἃ ἐπαινέσεσθαι ΒΤ 222 ε ἐπαινέσεται ΒΤ --- ἘρΡ. 
π 3709 ε ἐπαινεσόμεϑα Α πι 383 ἃ ἐπαινεσόμεϑα Α τὴ 426 Ὁ ἐπαι- 
νέσει ΔΑ: ἐπαινέσῃ ἃ (ϑεοιΠηἃ ΡΕΙΞΟΠΔ) [,6ρ. 1 630 ς ἐπαινέσεσϑαι 
Α πὶ 688 ἃ ἐπαινεσόμεϑα Α --- Μεπεαχ. 2 36 6 ἐπαινέσεται Τ. ἊΣ 
ξαΐασττ ΔΟΓΨΠ ΠΑΌΕΠΊμΒ: ΚΥΠΏΡ. 214 ἐπαινέσεις ΒΤ (ἐπαινέσει 
ΒΕΚΚεῖ) [μερ. [ἡ 7106 ἂν ἐπαινέσοι Α, 5ε4 ροξῖ α εἰ ἕ ραυϊυατα 
ΘΓΑΒΙΙΠῚ ἐπτνοον ἂν ἐπαινέσαι). 

ΘΑ! υτα5. δὐσηαπθ βεοιῖιβ Βδίριι5 σοπΙθοΐαγατη Βεκ- 
ΚΟΙΔΠΔΠῚ ἴῃ ΙΟΟΟ Ξ'ΥΓΊΡΟΒΙ ΔΒΡΕΓΏΔΙ 5πηΐ Το ὈΤΟἢιρδίδηη ορὶ- 
Δ΄], ασποα 5101 οοπίιριββδαεῖ, αὐ δρια ΧεπορΠοηΐεῃ ΘΧΕΙΏΡ] 1, 
απο δεῖνα ἔογπηα ΓαΐϊυγἹ ἐπαινέσου σΟΙηΡτΟ γδίατ, ταρεσίσεηῖ. Αἕ 
ΨΙΓΙ 1111 ἀοοί! τηϊητι5 Ρτοανεσπιηΐ 4π8πὶ ἀεὈποσαηΐ; πδῖὴ αὐ Χο- 
ΠΟΡΠοηΐθπ οοποδάδιηιβ δ 1116 ἰοπηα αι ΔΌΠουτιθβε -- εἴ 
58η6 τηιμ]ία βιιηΐ ϑιηρι]ατια 4186 δάδμηανι ΧΘΠΟΡΠΟΥ --- εἴ οἰατα 
ΔΡριια ροδίαβ ἱγαρίοοβ. ΠΌΤ 115 ἔοττήδα 4851 Ἰθρτ τη ἀρῃο- 
ΒΑ Π.5, ΠῸῚ ἸἄοΙτοο Ρ]αΐο {πἰυσιτ ἐπαινέσω τβυγραβθα ΠΟΌῚ5 Ρὰ- 
ἰδηπι5 οϑί. [5 απ δῆς [ΟΥ̓ ΔΠῚ ΔαΠΙοσς ΠΘοΟηΘ, ἴδοι ]α ϑϑὲ 
ἀπ άσατα δΧχ τηθιηοσίαα ᾿ΠΤΌσιτ Ρ] ἰοΠ] σου δοοιζαῖα σΟρτ- 
ἘΟΠΘ, Π8ΔΠῚ 68 5ΠΠ|ἃ σΟηβίδηϊα 1Π [ΟΙΤΏ15 ΠΠΠΠΓαγ Ὁ δοεῖϊνο 
ἀἰδίαπηθιβ μέσην διάϑεσιν ἰεϑίαϊαγ, πυπαπδῖη ἐπαινέσομεν τερετῖ- 
τηϊι5, 5684 ἐπαινεσόμεϑα Ὀϊαπ6, παπατδπη) ἐπαινέσει, 564 ΞΕΙΏΡΕΥ 
ἐπαινέσεται. ἴπᾶξ ϑιβρεοῖ βαηΐ 111 Ιοοὶ, ὉὉ1Ὶ οομηραγεῖ δοῖϊνα 
ἴοστηᾶ ἐπαινέσω ξδτθαιια ΔὉ ΓΘ] Δοσυγαί!ι5 Ἐχρ σα η αι. Τδρ. ΤΥ 
710 ἃ ἐπαινέσοι Ἀδτῖο ποη ντἀθί ππ1}10 ΤΟ 0 ΡΟ556 σοῃ ΙΔ 1} ΟΌΤΩ 
Ρατίίο]α ἄν. Μιατη ἰριτατ τηδηϊξεβέστη εβδὶ ἰάχαθ [Δ οΠτηα το- 
τηον ΒΕΚΚεπι5 πη ᾿ΠΘσα]α ὁ ἡγαΐϊαίΐα ἴη α. Ἐναάξχῃ ἔδοιταΐα 
ἐπαινέσεις ΞΔ. ΔΌΙΓΤηΙ5 τη ᾿ἰἴοιπϊα ἀεηγία. ΝΙΙσατη ἐπαινέσεις 
1η46 πδίτπι εϑί, σποα ΕἸΤΌΓΕ ΠΠΌΓΔΙΠ ἐπαινέσει ἸηΒΕ] 6 1 ἐπΐαχο 
ποιήσεις ἈΞΒΙΓΠ] ἴα Τη Εβῖ. δ ον ρίξαν εϑί αυοά ΒΕΚΚοταΒ ἀεάιϊ 
τί ἐν νῷ ἔχεις; ἐπὶ τὰ γελοιότερά μὲ ἐπαινέσει ἢ τί ποιήσεις; εἴ 
ΘΙ] Ραῦμ Βαι Πρ χα βεηΐθηϊα τορααϊδηάδ. 

5. 6. Ὁ δῆμος ὃ ᾿Αϑηναίων (2), ὁ ᾿Αϑηναίων δῆμος (5) 
(ΕῸγ δηϊηγαᾶν. ἴῃ οταίῖ. Αἰξ. 35) 

Θοῖρ. 481: ὁ δῆμος ὁ ἀϑηναίων ΤΙ ὁ δῆμος ἀϑηναίων Β 
513 ἃ τῷ δήμῳ τῷ ἀϑηναίων Τ: τῷ δήμῳ τῶν ἀϑηναίων Β. -- 
481 ἃ τοῦ τε ἀϑηναίων δήμου ΒΤ 502 ἃ τὸν ἀϑηναίων δῆμον ΒΤ 
513 Ὁ τῷ ἀϑηναίων δήμῳ ΒΤ ΑἸΟΙΡ. 1 105 ἃ τὸν ἀϑηναίων δῆμον 
ΒΤ 12:8 (οπα Ιοσιπ οΟΥ]5: ΕᾺΥ) τοῦ ἘΡΕΒΥ δ. δήμου ΒΤ. 
ΒΙ5 εοἰταΐπμη δϑὶ ἴπ ΒΒ, 56Π16] ῬΥ͂ΌΡΙΟΥ 5] γιπὴ 5111ΠΠ{π6] 6 1 
ἀπ ἰηϊοσοϊϊ, αἰΐοσο δπΐεη Ιοοο ϑἰπαάϊα τη Δ5ΒΙ Δ η4Ἱ ὙΠ ΠῚ 
ῬΕρειῖ. 



ΝΟΕΕΌΝΕΙΝΘΕΧ, 

Β (Βεκκεϑη 90) (Ια κίαπιβ ϑσῖνε ΟΧοη θη 515 σῖνε Βοαϊδίδηιϊβ, ἄς πο 
οἵ. ΙΌΤυΤη ΠΊΘΌΙΩ, 481 1Π5ΟΥΙγΓ Νονδα (οτϊημηδηΐαίοηδβ ΡΪδ- 
ἴοηϊοδα ΝυγΖΌ. 1871“ Ρ. 1οῦ. 

Τ᾽ (ΒεκΚκεῦὶ ὁ) νεμείαβ δρρεπά. οἷαϑϑ. 4 ᾿ςοά. 1, 416ΠῚ ΟΠ ΠῚ 
ΠΡτογαμη βεσυπηάδα [δυη 146 ἐοηΐα ΠῚ 6556 ἀδηη ο βίαν] 0 7Ὸ Π160, 
4υἱ που ιῖαγ,, , εθεσ ἄθη Ρ]αϊοοοάσχ ἀοσ Μαδυς 51] Ια κ ἴῃ 
Ψψεπηεαά!ρ ἀρρεηά. ο]455. 4 ΠΥ. 1 [,61ΡΖ. 1877““. 

Ῥ οἰσηὶποβῖί τῆι δ] ΐθγδτγῃ ΠΥ] Β. 

τ 5ἰρηϊῆοαδί πηδηυτη δἰΐθγατῃ ΡΥ] Τ. 

ΕΌ]14, ραρίηδϑβ ΕΠ τὶ ΟἸαγ καὶ ΠΌΤΊΘΥΙ ὉΠς15 ΠΟ] 151 Ἰῃ Θὰ ΤΠΔΥΡΊΩΒ 
παϊοδηΐ, 1Π 418 Εἰΐδτη ϑιθρμδηΐϊδηδα δα! 015 ραρίηδθ Ἰηἀϊσδηΐίαγ; ΠΡ τὶ 
Ψεπείϊ (ο]ϊα δίψα ραρΊίηδθ ἴῃ δἰΐθσα τη ΥΡῚΠ6 ἸΘρι ΠΓ, 

ϑογρίαταβ 486 δα τγαϊϊομ πὶ βου 6 η41, δα ἐουπηαβ5 νοσαὈ] συ τη 
Ῥαυπαηΐ ἰπ ΔρΡΡεπαϊσει τγοθρσανὶ. 901] ἴδιηθη αἴ}186 6556 ν] ἀβρθδίυσ, 
δαηοίαδι!οη 5 Πι1τ5 σ ΘΠ ΘΥ5 δἴΔη ἴῃ ἀρραζϑίαμῃ οὐ τ] στ ΓΕΠΘΡΙ. 

Ῥγδείεσ. ποβ ἄϊτιοβ ΠΡΥῸ5. 41105 ΠΟ ΠΟΙΆΪΠανῚ 151] ρος ΙοςΪ5 σῖνε 
ῬΙΟΡΊΟΥ νϑύδπὶ ΠΟ! οἴ ΓΔ ΠΊ 5ῖνῈ ῬσΥορίευ 8]18Π0| σδυβαπΊ; ποίϊ5 ὮΙ 501] 
ΠΟαΙς65 ἃ Τὴ6 15] 1 βαηῖ: 

Ν᾽ (Βεκκεοῖῖ 4 Θὴ) Ναίςοδηιβ 225, 226 τηδχὶπηδιῃ ραγίθηι ὈΥῚ (ἸΔτ- 
ΚΙδηὶ Δρορυδρῃυτη. 

Ρ (Βεκκεεὶῖ Β) Ῥαγϑίπιιβ 1808 (0]. 2ο88), Δρορτδρμυτῃ ΠΡτὶ Ν ἐπεί, 

Ε (ΒεκΚΚεοΥῖ ,53) ΒΕ ββδυοη]5 ΠΡ ΕΥ ϑῖνε Νεηρξίαβ 184, ἀ6 οσυΐὰ5 ἑοπίθυ5 
οἵ. ΠΡτατη πηθαπὶ... Ραϊοσοά ΧΟ Ρ. 89. 

[π᾿ ρσγοϊθρουηβηῖβ δἰΐδτη 86 ποΐίδα γαρευϊαηίυγ: 

Α Ῥαγβϑίηιιβ 1807 (ο]1π 94 εἰ 2087). 

ἃ 5ἰσηϊῆοδί γΓασθητ  οΥ τῇ ΤηΔ ΠῈΠῚ ΠΟΤῚ Α.᾿ 

Ὠ (ΒΕΚΚετῖ Π) Νεπείαβ 185. 



Χ ΝΟΤΑΒΌΜ ΙἹΝΌΕΧ. 

(οηβθηβιβ5 ΠΡγογαπ) ΒΤ δβὲ διηἀατηθηίιη), ἴθ απὸ Πυΐι5 ἀϊαδϊορῖ 
ΟΥ515 ηἰϊαῖασ. Α΄ αὐτὴ Εἰδτη 1 115 ἰοςῖβ, 0Ό] Β εἱ Τ ᾿πΐου 56 ἀϊβοσα- 
Ρδηΐ, υἵγὰ βουρίυσα 511 δγοπεῖνρο δαίιθιεπάδ, ἔδοι]ε ἔεγα 51 αἰ αϊσδίι, 
1ῃ μος ἀϊαδὶορῸ ταοθηβῖο ΠΠ]11Ὸ περοίϊο ρετβοϊζαγ. 

ϑΊ6 1114 ΠΙΡΓΟΥατ ϑουὶρίατιβ ἴῃ ποίϊ5 δαάροβιία ισιϊῆςσαὶ 1 σα πη 
ΘΥΆΒ8 τη, 56} 1186 ταχίαϊ ᾿πβασίαα σἰσηϊῆοδηΐ Δ Ο  ΠΔΤη. 

ΠΠ}1Π60]4 τεοΐα βοσιρίαγαθ ΠΌΥ] δαϊιηςοία ΗΠ6 ΠῚ νούϑιιβ ᾿παϊοδῖ. 

(οθεῖ! σομητηθηϊδ: ΟΠ 1 4186 Π5ΟΥΙΙΓαΥ ,.Δα Ῥ]αΐομὶβ σουρίδσης 
(Μπετηοβ. 5 νο]. ΠΠ (1874) Ρ. 114 54.) 5:ΠΡ]1οἱ τηοᾶο ἰδπάανι ,,(οθεῖ“ 
Π11184 ρασίπα δάαϊΐα, σαστὴ (ΟΡ αἴι5 βειηροΥ ἔεσε ἀδίησερ5 βίησαϊοβ ἰΙοσοσ 
{γαςσίανοσιῖ; Ἰά 5] πο ἐδοίυσῃ δϑῖ, ραρίηδπῃ Δα α]α!. 

Επδῖ ἴῃ Μεηοηδ 5οϊυπι Πουήθη,.(οὔεῖς σοηϊδοξζυτχὶβ δαϊθηχὶ, 5] 
ε86 ἴῃ σοτητηδηΐδίοηβ εἰπ5 Μηδιηοβ. 3 ΓΝ (1876) (ςοἴ. Ρ. 442---449) ἴπ- 
βεσία εὐδηΐ ρτοϊδίδβ. 

(οπίδοΐαζαβ ρ᾽δηθ ᾿π {1165 5: ] 6 πίϊο ΟὈταὶ; νεϊτη μος Ἰαρσεηΐαβ τηδ- 
τα υηΐ, Π6 ᾿ΠΟυΓ1846 τὴδ δοσιβαηΐ; Π8Π| σοη] ΘΟ α715 νἸΓΟΥ τ ἀοΟΓΟΓΙΠ 
ΠΟΙ σ 15 τηπ]ζατη [ΘΠ ΡΟΥῚ5 ᾿Π5ἘΠ5]. 

(ΟΠ ΘοϊυζΑ 11 ὈΓΙΠΊΟ5 διοΐογεϑ 5εάπ]ο ᾿ηάἄαραν!. 

Ιῃ 5 ἀϊδίορὶβ δἰαποί Ἰοσοβ ἴα δε πάδθδτχῃ, αἱ εἰηθπάδίο ρτο- 
ἢϑοεγείυσ ἃ σοιηροηαϊο νοσαθι]}} ἄρα. Τα ΠϑΘ ΘΙ ΓΑ. ΠῚ ΤΠΘΙΊΟΥ ΘΟΓΌΓΩ,. 
4886 νευβϑίτηθ ορϑεγνανι Μ. Ἡδιρίι5 ορι5α. νο]. 1 269, πδπὶ ςοτ- 
Ρεπάϊα, 486 58[15 ἔγβαυθηΐου ἴῃ Ν εηεΐο ΠΟΡΪ5 οσουσγιηΐ, ἴῃ (Ἰ]αυκίαηο 
ΤγΑΥΙβϑίπηα απ; 68 ΠοἸ]θοΐδ ΓΘ ΡΟ 65 ἴῃ Νον. (οσημ. Ρ. 116; ἴῃ Πὶ5 νθῖῸ 
ΠΟῚ δϑί σοπηραηάϊαπι) ρατγίσϊαα ἄρα, αποα ἴδη 586ρΡ6 ἴῃ Ψεπεῖο δά- 
ΒΙΡΙΓυτὴ οϑί. [!ἴδαπα ἴυτη ἀσιλιπὶ πος σοΙηροπαϊιτη δύομεῖγρο Πἰρτο- 
τα Ρ]αϊοπσογατη αἰ] θα απ ἀστη 6556 Ραΐαθδπ, στη Τδδαΐ. 182 ἃ ἴῃ 
Ἰοσυτη πο] 41556Π|, 41 Π1118 Α]1α γαῖα ΘΠ] ΠΑ] ροΟββα νἹἀδἴυγ πἰϑὶ 
βίδίιευβ νοσαθυ]ογατη ἄρα εἴ ἔτε ρατυτηπίδι Π6Π1, ἰ. 6. ΠΟΙΏΡΘ Πα ἄρα 
τάν τὴ 50] {ΟΠ ΘΠΊ. 
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ΕΟΡΓΙΑΣΣ 

ἢ περὶ ῥητορικῆς. [ἀνατρεπτικός.] 

ΤᾺ ΟΥ ΔΙᾺ ΔΟ ΘΣ ἹΕΓΡΟΣΟΊΤΓΑ 

ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΈΦΩΝ, ΓΟΡΓῚΑΣ, 
ΠΟΛΛῸΣ (1. π|ρυὶ 

Πολέμου καὶ μάχης φασὶ χρῆναι, ὦ Σώχρατες, οὕτω 
μεταλαγχάνειν. 

ΟΣΩ, .453λλ᾽ ἡ τὸ λεγόμενον κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν [καὶ 
ὑστεροῦμεν]; 

ΚΑΛ. Καὶ μάλα γε ἀστείας ἑορτῆς" πολλὰ γὰρ χαὶ 
χαλὰ Γοργίας ἡμῖν ὀλίγον πρότερον ἐπεδείξατο. 

Σῶ. Τούτων μέντοι, ὦ Καλλίκλεις, αἴτιος “Χαιρεφῶν 

ὅδε, ἔν ἀγορᾷ ἀναγχάσας ἡμᾶς διατρῖψαι. 
ΧΑΙ. Οὐδὲν πρᾶγμα, ὦ Σώχρατες" ἐγὼ γὰρ καὶ ἰάσο- 

μαι. φίλος γάρ μοι Γοργίας, ὥστ᾽ ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἶ 
μὲν δοχεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ, εἰσαῦϑις. 

ΚΑΛ. Τί δέ, ὦ Χαιρεφῶν; ἐπιϑυμεῖ Σωχράτης ἀκοῦ- 
σαι Τοργίου; 

ΧΑΙ. Ἐπὶ αὐτό γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν. 
ΚΑΛ. Οὐχοῦν ὅταν βούλησϑε παρ᾽ ἐμὲ ἥχειν οἴχαδε 

- παρ᾽ ἐμοὶ γὰρ Γοργίας καταλύει --- [καὶ] ἐπιδείξεται 
ὑμῖν. 

ΣΩ. Εὖ λέγεις, ὦ Καλλίχλεις. ἀλλ᾿ ἄρα ἐϑελήσειεν 
ἂν ἡμῖν διαλεχϑῆναι; βούλομαι γὰρ πυϑέσϑαι παρ᾽ αὖ- 
τοῦ, τίς ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί ἔστιν 
ὁ ἐπαγγέλλεταί τε χαὶ διδάσχει᾽ τὴν δὲ ἄλλην ἐπίδειξιν 
εἰσαῦϑις, ὥσττερ σὺ λέγεις, ποιησάσϑω. 

3 ἀλλ ἢ Β, ἀλλ ἢ Τ ΟἸγιηρίοάοταβ, ἴῃ τηαῦρ. ἄρα Τ, ἀλλ᾽ ἢ ἀλλ 
ἄρα ἴῃ τηαῦρ, Ὁ | καὶ ὑστεροῦμεν ἀδ]ανι (ορεί ἀδ ατίβ ᾿πίευρσα- 
ἰδ 4] 141 κὶ ἑορτῆς ἀφΙεν! ΗἸγβομὶρ 12 δὲ ΒΤ; δαὶ ἢ τῷ βού- 
λησϑε τενεῖὰ ΒΤ] ἥκειν ΒΤ: ἥκετ᾽ (οβρεί (οὐκοῦν ὦ ᾽τᾶν βούλεσϑε 
δὰ ΤΠοιῃ. Μδρ. 5. ν. εἰ Ἡδιηβίθγμι]5) 6 γὰρ γοργίας Β: γοργίας 
ΤΊ καὶ ἀο]ανὶ 19 αὐτοῦ Β: αὑτοῦ Τ' 

Ῥζαίο υοῖ, ΚΥ111. ἣ 

Β 3268} 

ΘΙ ᾿ Ἐ- 
44{ 
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ΚΑΛ. Οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. ὦ Σώχρατες. καὶ 
γὰρ αὐτῷ ἕν τοῦτ᾽ ἦν τῆς ἐπιδείξεως" ἐχέλευε γοῦν νυνδὴ 
ἐρωτᾶν ὅ τι τις βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, χαὶ πρὸς 
ἅπαντα ἔφη ἀποχρινεῖσϑαι. 

Σῶ. Ἢ χαλῶς λέγεις. ὦ Χαιρεφῶν, ἐροῦ αὐτόν. 5 
Ε9 ΧΑΙ. Τί ἔρωμαι; 

ΣΩ, Ὅστις ἐστίν. 
ΧΑΙ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩῷ. Ὅσττερ ἂν εἰ ἐτύγχανεν ὧν ὑποδημάτων δημιουρ-- 

γός, ἀπεχρίνατο ἂν δήττου σοι ὅτι σχυτοτόμος" ἢ οὐ μαν- τὸ 
ϑάνεις ὡς λέγω; 

ΧΑΙ. ανϑάνω χαὶ ἐρήσομαι. εἶπέ μοι, ὦ Γοργία, 
ἀληϑῆ λέγει Καλλικλῆς ὅδε, ὅτι ἐπαγγέλλει ἀποχρινεῖ- 
σϑαι ὅ τι ἄν τίς σε ἐρωτᾷ; 

48 ΤΙῸΡ. “ληϑῆ, ὦ Χαιρεφῶν" χαὶ γὰρ γυνδὴ αὐτὰ ταῦτα τ5 
(Ε 3695) ἑπηγγελλόμην, χαὶ λέγω ὃ ὅτι οὐδείς μέ πω ἠρώτηχε και- 

γὸν οὐδὲν πολλῶ ῶν ἐτῶν. 
ΧΑΙ. Ἦ που ἄρα ὁᾳδίως ἀποχρινεῖ, ὦ Γοργία. 
ΓΟΡ. Πάρεστι τούτου πεῖραν, ὦ Χαιρεφῶν, λαμβά- 

γειν. 20 
ΠΩΛ. Δὴ Δία" ἂν δέ γε βούλῃ, ὦ Χαιρεφῶν, ἐμοῦ. “ 1330) 

Τοργίας μὲν γὰρ χαὶ ἀπειρηχέναι μοι δοχεῖ᾽ ττολλὰ γὰρ 
ἄρτι διελήλυϑεν. 

ΧΑΙ. Τί δέ, ὦ Πῶλε; οἴει σὺ κάλλιον ἂν Γοργίου 
ἀποχρίνασϑαι; 25 

Β Π0λ. 7 δὲ τοῦτο, ξὰν σοί γε ἱχανῶς; 
ΧΑΙ. Οὐδέν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀττοχρίνου. 
ΠΩΛ. Ἐρώτα. 
ΧΑΙ. Ἔρωτῶ δή. εἰ ἐτύγχανε Τοργίας ἐπιστήμων ὧν 

τῆς τέχνης ἧσπερ ὃ ἀδελφὸς αὑτοῦ Ἡρόδικος, τί ἂν 30 
αὐτὸν ὠνομάζομεν διχαίως; οὐχ ὅπερ ἐχεῖνον; 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
ΧΑΙ. Ἰατρὸν ἄρα φάσχογτες αὐτὸν εἶναι χαλῶς ἂν 

ἐλέγομεν. 
ΠΩΛ. Νναίΐί. 35 

ΧΑΙ. Εἰ δέ γε ἧσπερ ᾿Τριστοφῶν ὃ ᾿1γλαοφῶντος ἢ 

13 ἀποκρινεῖσθαι Ῥατϊϑίηι5 1815, (οϊαῦβ: ἀποκρίνεσθαι ΒΤ 
18 ἀποκρινεῖ Β: ἀποκρίνει Τ 24 δὲ ΒΤ (εἴ 26): δαὲ Ὁ (εἴ 26) 
30 τί ΟἸντηριοάοχιβ, Βαϊπηδηη: τίνα ΒΤ 
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ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔμπειρος ἦν τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν ὁρ- 
ϑῶς ἐχαλοῦμιεν; 

ΠΩΛ. “ῆλον ὅτι ζωγράφον. 
ΧΑΙ. Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἔστίν, 

τίνα ἂν χαλοῦντες αὐτὸν ὀρϑῶς χαλοῖμεν; 
ΠΩΛ. Ὃ Χαιρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις 

εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως ηὑρημέναι" ἐμ- 
πδιρία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύε- 
σϑαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ κατὰ τύχην. ἕχά- 
στων δὲ τούτων μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι ἄλλων 
ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἄριστοι" ὧν χαὶ Γοργίας 
ἐστὶν ὅδε, καὶ μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν. 

ΣΩ, Καλῶς γε, ὦ [Ποργία, φαίνεται Πῶλος παρε- 
σχευάσϑαι εἰς λόγους" ἀλλὰ γὰρ ὃ ὑπέσχετο Χαιρεφῶντι 
οὗ ποιεῖ. 

'ΤῸΡ. Τί μάλιστα, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩῶ, Τὸ ἐρωτώμενον οὐ πάνυ μοι φαίνεται ἀποχρί- 

γεσϑαι. 
ΓΤῸΡ. ᾿“λλὰ σύ, εἰ βούλει, ἐροῦ αὐτόν. 
ΣΩ, Οὔχ, εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποχρί- 

γεσϑαι, ἀλλὰ πολὺ ἂν ἥδιον σέ. δῆλος γάρ μοι Πῶλος 
χαὶ ἐξ ὧν εἴρηκεν, ὅτι τὴν χαλουμένην ῥητορικὴν μᾶλλον 
μεμελέτηκεν ἢ διαλέγεσϑαι. 

τιν. 7| δὴ, ὠ Σώκρατες; 
Σί), Ὅτι, ὦ Πῶλε, ἐρομένου “Χαιρεφῶντος τίνος τὰς 

γίας ἐπιστήμων τέχνης, ἐγχκωμιάζεις μὲν αὑτοῦ τὴν τέχνην 
ὥσπερ τινὸς ψέγοντος, ἥτις δέ ἐ ἐστιν οὐκ ἀπεχρίνω. 

ΠΩΛ. Οὐ γὰρ ἀττεχρινάμην ὅτι εἴη ἡ καλλίστη; 
ΣΩ. Καὶ μάλα. ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἠρώτα ποία τις εἴη ἢ 

Τοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ ὅντινα δέοι καλεῖν τὸν Τ0ρ- 
γίαν᾽ ὥσττερ τὰ ἔμπροσϑέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν 
χαὶ αὐτῷ καλῶς καὶ διὰ βραχέων ἀπεχρίνω, χαὶ γῦν οὔ-- 
τως εἰπὲ τίς ἢ τέχνη καὶ τίνα Τοργίαν χαλεῖν χρὴ ἡμᾶς. 
μᾶλλον δέ, ὦ Τοργία, αὐτὸς ἡμῖν εἶπέ, τίνα σὲ χρὴ χα- 
λεῖν ὡς τίνος ἐπιστήμονα τέχνης. 

6 πολλαὶ --- τα ἄριστοι 5100. ἤοτ!]6ρ. 3, 88 

4 ἐπειδὴ τίνος ἨεἸἰπάοτῇ: ἐπειδή τινος ΒΤ 14 χαιρεφῶντι ΒΤ, 
564 5ιρτα τὸ ἵἃ85. 21 σέ ΨΊΠαΟΙ. 21: σοί ΤῸ, σι Β 23 διαλέει 
γεσϑαι ΒΤ. τὸ διαλέγεσϑαι ΗἸγβομρ 29 ἠρώτα ΒΕΚΙΚοΥ; ἐρωτᾷ ΒΤ 
30 δέ! οὐ Τ, Ξε4 πίε οὐ τὰ8. 385 τέχνης; αἰδιηχὶς ΗἸγσοΠὶρ 

1 
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Ε ΠΛΆΤΩΝΟΣ 449 

ΤΌΡ. ΣΕ ῥητοριχῆς, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Ῥήτορα ἄρα χρή σὲ χαλεῖν; 
ΤῸ, “1γαϑόν γε, ὦ Σώχρατες, εἶ δὴ ὁ ὃ γε εὔχομαι 

εἶναι, ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει με χαλεῖν. 
σῷ, ᾿“λλὰ βούλομαι. 
ΓΟῸΡ. Κάλει δη. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν εἶναι 

Β ποιεῖν; 

ΓΟΡ. Ἐπαγγέλλομαέ γε δὴ ταῦτα οὐ μόνον ἐνϑάδε 
ἀλλὰ χαὶ ἄλλοϑι. Σ 

ΣΩ. Αρ᾽ οὖν ἐϑελήσαις ἄν, ὦ Γοργία, ὥσπερ νῦν δια- 
λεγόμεϑα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ᾽ ἀποχρινόμε- 
γος, τὸ δὲ μῆχος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον χαὶ Πῶλος ἤρ- 
ξατο, εἰσαῦϑις ἀποθέσθαι; τεἰςΞ ἀλλ ὅπερ ὑτεισχνεῖ, μὴ 
ψεύσῃ, ἀλλὰ ἐθϑέλησον χατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἄπο- 
χρίνεσϑαι. , 

ΓῸΡ, Εἰσὶν μέν, ὦ Σώχρατες, ἔνιαι τῶν ἀποχρίσεων 
ἀναγχαῖαι διὰ μαχρῶν τοὺς λόγους ποιεῖσϑαι" οὐ μὴν 
ἀλλὰ πειράσομαί γε ὡς διὰ βραχυτάτων. χαὶ γὰρ αὖ χαὶ 
τοῦτο ἕν ἐστιν ὧν φημί, μηδένα ἂν ἐν βραχυτέροις ἐμοῦ 
τὰ αὐτὰ εἰπεῖν. 

ΣΩ, Τούτου μὴν δεῖ, ὦ Γοργία" χαΐέ μοι ἐπίδειξιν 
αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς βραχυλογίας, μαχρολογίας δὲ 
εἰσαῦϑις. 
 ΤῸΡ. “Ἱλλὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς φήσεις βραχυλογω- 

τέρου ἀχοῦσαι. 
ΣΩ, Φέρε δή" ῥητοριχῆς γὰρ φὴς ἐπιστήμων τέχνης 

εἶναι καὶ ποιῆσαι ἂν χαὶ ἄλλον ῥήτορα" ἢ δητοριχὴ περὶ 
τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα; ὥσπερ ἡ ὑφαντιχὴ περὶ τὴν 
τῶν ἱμιατίων ἐργασίαν" ἢ γάρ; 

ΤΟΡ ἌΣ 

ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ ἢ μουσιχὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν 
ποίησιν; 

ΤΓΟΡ.: Ναΐ. 

14 δηΐς ἀλλ᾽ Ἰασιιπδη πάσαν: γαϑροηβατη δἰβυτηδηβ Θογρίδθ 
Ἰητοτο!αϊε, ναὶ Δαά. ΔθδΠῈ 5. ΤΕΟΘἢΒ ΔΡΟΘΥΔΡΕΙ ΝΙπἀοΡοηθηβὶβ 32 
Ι ὅπερ ὑπισχνει Ὁ: ὅπερ ὑπισχνῇ ΒΥ, ὅπερ ἂν ὑπισχνῇ Μογϑίαάέ 
Ἐπιεπά. 1, εἴπερ ὑπισχνεῖ οἸπλ Αϑι 20 ἕν ἐστιν Βί: ἔνεστιν Τ' 
23 ποίησαι Β: ποιῆσαι Τ|τῆς βοαχυλογίας ἀεῖεν! Γ(οΡαῖ 25 ποιήσω 
ΒΤ: ποιήσομαι (οἴαῦδθ 28 περὶ τί ΒΤ: περί τε ΔΡορύδρῇα, κου 
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ΣΩ. Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ ΤὈργία, ἀγαμαί γε τὰς ἀποχρί- 
σεις, ὅτι ἀποχρίνει ὡς οἷόν τὲ διὰ βραχυτάτων. 

ΓῸΡ. Πάνυ γὰρ οἶμαι, ὡ Σώχρατες, ἐπιειχῶς τοῦτο 

ποιεῖν. 
5 ΣΩ, Εὖ λέγεις. ἴϑι δή μοι ἀπόχριναι οὕτως καὶ περὶ 
τῆς δητοριχῆς, περὶ τί τῶν ὄντων ἐστὶν ἐπιστήμη; 

ΤῸΡ. Περὶ λόγους. 
ΣΩ. Ποίους τούτους, ὦ Τοργία; ἄρα οἱ δηλοῦσι τοὺς Ἐ 

χάμγνοντας, ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν; 
ΝΙ ἐπ ΤῸΡ. Οὔ. 

ΣΩ. Οὐχ ἄρα περὶ πάντας γε τοὺς λόγους ἢ δητοριχή 
2 ἐστιν. 

ΓῸΡ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ, ““λλὰ μὴν λέγειν γε ποιεῖ δυνατούς. 

1 ἘῸΡ. λαί. 

Σῷ. Οὐχοῦν περὶ ὧνπερ λέγειν, καὶ φρονεῖν; 
ἘΘΡ. πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩῷ. ““ρ᾽ οὖν, ἣν γυνδὴ ἐλέγομεν, ἡ ἰατρικὴ περὶ τῶν 450 
χαμγνόντων δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν χαὶ λέγειν; 

2 ΤΙῸΡ. ζφναγχη. 
ΣΩ. Καὶ ἡ ἰατριχὴ ἄρα, ὡς ἔοιχεν, περὶ λόγους ἐστίν. 
ΩΡ - γαί. 
ΣΏ. Τούς γε περὶ τὰ νοσήματα; 
ΓΟΡ. Μαλιατα. 

2: Σῶ. Οὐχοῦν χαὶ ἡ γυμναστιχὴ περὶ λόγους ἐστὶν τοὺς 
περὶ εὐεξίαν τε τῶν σωμάτων χαὶ χαχεξίαν; 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Καὶ μὴν χαὶ αἱ ἄλλαι τέχναι, ὦ Τοργία, οὕτως 

ἔχουσιν. ἑἕχάστη αὑτῶν περὶ λόγους ἐστὶν τούτους, οἷ Β 
30 τυγχάνουσιν ὄντες ττερὶ τὸ πρᾶγμα, οὗ ἕχάστη ἐστὶν ἡ 

τέχνη. 
ΓΟΡ. Φαίνεται. 
ΣΑΣ 7 οὖν δή στοτε τὰς ἄλλας τέχνας οὐ ῥητορικὰς (ἢ. 3708) 

καλεῖς, οὔσας περὶ λόγους, εἴπερ ταύτην ῥητοριχὴν κα- 
35 λεῖς, ἢ ἂν ῆ περὶ λόγους; 

ΓΟῸΡ. Ὅτι, ὦ Σώχρατες, τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ 

14 ποιεῖ Β: ποιεῖν Τ 18 οὖν ΒΤ: οὐ καὶ 5ιρτα νεῖϑιπι δ44. Ὁ 
Ι ἐλέγομεν εχ ΘΠ]Θη4. ΔΡΟΡΥ. Ῥατὶβίηιπὶ 1811, ΗδΙπαοτῇ: λέγομεν ΒΤ' 
[ἡ ἰατρικὴ Β: ἰατρικὴ το εἶναι ΒΤ: ποιεῖ ΤΣ ΌΚΟΠ]Ε (ποιεῖ δυνα- 
τοὺς εἶναι αἱ νϊἀδίαγ ΨΊΠΑΟΡ. 51Ρρ]. 7) 
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χειρουργίας τὲ χαὶ τοιαύτας πράξεις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
πᾶσά ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν ἐστιν 
τοιοῦτον χειρούργημια, ἀλλὰ πᾶσα ἧ πρᾶξις χαὶ ἢ κύρω- 
σις διὰ λόγων ἐστίν. διὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν δητοριχὴν τέχνην 
ἀξιῶ εἶναι ττερὶ λόγους, ὀρϑῶς λέγων, ὡς ἐγώ φημι. 

ΣΩ. “2ρ0) οὖν μανϑάνω οἵαν αὑτὴν βούλει καλεῖν; τάχα 

δὲ εἴσομαι σαφέστερον. ἀλλ᾽ ἀπόχριναι" εἰσὶν ἡμῖν τέχναι. 
ἢ γάρ; 

ΤῸΡ. ας. 

ΣΩ, Πασῶν δέ, οἶμαι, τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐργασία 
τὸ πολύ ἐστιν χαὶ λόγου βραχέος δέονται, ἔνιαι δὲ οὐδε- 
νός, ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν χαὶ διὰ σιγῆς, 
οἷον γραφιχὴ χαὶ ἀνδριαντοποιία χαὶ ἄλλαι πολλαί. τὰς 
τοιαύτας μοι δοχεῖς λέγειν, περὶ ἃς οὐ φὴς τὴν δητοριχὴν 
εἶναι" ἢ οὐ; 

ΓΟΡ. Πάνυ μὲν οὖν χαλῶς ὑπολαμβάνεις, ῶ Σώχρατες. 
ΣΩ, Ἕτεραι δέ γέ εἰσι τῶν τεχνῶν αἵ διὰ λόγου τεᾶν 

σπεραίνουσι, χαὶ ἔργου, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἢ οὐδενὸς προς- 
δέονται Ἴ βραχέος πάνυ, οἷον ἢ ἀριϑιητιχὴ χαὶ λογιστιχὴ 
χαὶ γεωμετριχὴ χαὶ τεεττευτιχή γὲ χαὶ ἄλλαι πολλαὶ τέ- 
χναι, ὧν ἕγιαι σχεδόν τι ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς 
πράξεσιν, αἱ δὲ πολλαὶ πλείους χαὶ τὸ παράτεαν ττᾶσα ἣ 
πρᾶξις χαὶ τὸ χῦρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστίν. τῶν τοιού- 
των τινά μοι δοχεῖς λέγειν τὴν δητοριχήν. 

ΓΟΡ. “ληϑῆ λέγεις. 
ΣΟ, “}λ. οὔτοι τούτων 7ὲ οὐδειιίαν οἶμαί σε βούλε- 

σϑαι ῥητοριχὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ δήμιατι οὕτως εἶπες, 
ὅτε ἡ διὰ λόγου τὸ χῦρος ἔχουσα ῥητοριχή ἐστιν, χαὶ 
ὑπολ ἄβοι ἂν τις, εἰ βούλοιτο δυσχεραίνειν ἐν τοῖς λόγοις, 

τὴν ἀριϑμητιχὴν ἄρα ῥητορικήν, ὠ Τοργία, λέγεις; ἀλλ᾽ 
οὐχ οἰμαί σε οὔτε τὴν ἀριϑμητιχὴν οὔτε τὴν γεωμετρίαν 
ῥητοριχὴν λέγειν. 

ΓῸΡ. Ὀρϑῶς γὰρ οἴει, ὦ Σώχρατες, καὶ δικαίως ὕπο- 
λαιιβάνεις. 

6 ἄρ᾽ (ἀρ᾽ Τ) ὁ οὖν ΒΤ; ἀλλ᾽ οὐ (ογαῦξ 1ο δὲ ΔΡορτοΥ: δὴ ΒΤ 
14 περὶ ἃς ΒΤ: ὧν ΗϊγβΒΟΗΙρ (περὶ ἃ σὺ οὐ φὴς ΒΟΒΙΕΙθΥτηδο Ποὺ) 
17 πᾶν ΒΤ: τὸ πᾶν (ογζαῦβ 20 πεττευτική ΒΤ: παιδευτική (νΕ] 
πιστευτικη) ἈΙΟΠΐαΥ ΕἸΕοΚεῖβ. [Δγ0. ΧΟΝῚΤΙ 233 26 οὔτοι ῬΑΥΙΒΙΠτΙ5 
1815: οὔτι ΒΤ 29 ἐν τοῖς λόγοις, ῬΑΥΙΒΙΏΙ5 1815; Ηδιπάοτγίέ: τοῖς 
λόγοις ΒΤ 31 τὴν γεωμετρίαν ῥητορικὴν Τ, 564 αν ῥητορι ΕΧίτα 
νούβυχῃ (|| αἱ νἱἀδεύν τὴν γεωμετρικὴν) 
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Σῷ, 1ιε νυν καὶ σὺ τὴν ἀπόχρισιν ἣν ἠρόμην διαπτέ- 

ρᾶνον. ἐπεὶ γὰρ ῥητορικὴ τυγχάνει μὲν οὖσα τούτων τις 
τῶν τεχνῶν τῶν τὸ πολὺ λόγῳ χρωμένων, τυγχάνουσιν δὲ 
χαὶ ἄλλαι τοιαῦται οὖσαι, πειρῶ εἰσχεεῖν, ᾿ χιδρὶ τέ ἐν λό- 

γοις τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορική ἔστιν. ὥσπερ ἂν εἴ τίς 
μδ ἔροιτο ὧν γυνδὴ ἔλεγον σεξρὶ ἡστινοσοῦν τῶν τεχνῶν" 
ὠ Σώκρατες, τίς ἔστιν ἢ ἀριϑμητικὴ τέχνη; εἴγτοιμ ἂν 
αὐτῷ, ὥσπερ σὺ ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λόγου τις τὸ κῦρος 
ἐχουσῶν᾽ καὶ εἴ μὲ ἐπανέροιτο" τῶν χτερὲ τί; εἴποιμ ἂν 
ὅτι τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν τὲ χαὶ περιττὸν ἰγνῶσις], ὅσα 
ἑκάτερα τυγχάνει ὄντα. εἶ δ᾽ αὖ ἔροιτο" τὴν δὲ ,.λογιστι- 
χὴν τίνα καλεῖς τέχνην; εἴποιμ ἂν ὅτι χαὶ αὕτη ἐστὶν 
τῶν λόγῳ τὸ πᾶν χυρουμένων᾽" καὶ εἰ ἐπανέροιτο" ἡ περὶ 
τί; εἴποιμ, ἂν ὥσπερ οἵ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι, ὅτι 
τὰ μὲν ἄλλα καϑάστερ ῇ ἀριϑμητικὴ ῇ λογιστικὴ ἔχει" 
περὶ τὸ αὐτὸ γάρ ἐστιν, τό τὲ ἄρτιον. καὶ τὸ περιττόν" 
διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὑτὰ χαὶ πρὸς ἀλ- 
ληλα πῶς ἔχει τιλήϑους ἐπισχοττεῖ τὸ περιττὸν καὶ τὸ 
ἄρτιον ῇ λογιστική. χαὶ εἴ τις τὴν ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, 
ἐμοῦ λέγοντος ὃ ὅτι χαὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ πάντα, οἵ 
δὲ λόγοι οἱ τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη, περὶ τί εἶσιν, ὦ 
Σώκρατες; εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄστρων. φορὰν 
καὶ ἡλίου χαὶ σελήνης, ττῶς σιρὸς ἄλληλα τάχους ἔχει." 

ΤῸΡ. Ὀρϑῶς 7 λέγων σύ, ὦ Σώκρατες. 
ἸΣΙΩΣ Ἴϑι δὴ χαὶ σύ, ὦ 1 Ὀργία. τυγχάνει μὲν γὰρ δὴ 

ῇ ῥητορικὴ οὐσα τῶν λόγῳ τὰ πάντα διαπραττομένων τ 
χαὶ χυρουμένων τις" ἢ γάρ; 

ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. 
,, ΣΩ. “1έγε δὴ τῶν περὶ τί; «τί ἔστι τοῦτο τῶν ὄντων, “: 

περὶ ὃ οὗτοι οἱ λόγοι εἰσίν, οἷς ἡ δητοριχὴ χρῆται; 

Τ ἣν ΒΤ: ὧν Ηϊγβομῖρ 9 ἐχουσῶν Β, εχ επηθδπηά. Τ᾽; ἔχουσαν 
ΤΊ] τῶν περὶ τί ΒΤ: ἡ περὶ τί Ησοεπερδεῖς ἩΊ 551 Κ Δηϊτηδάν. 43: 
περὶ τί ΘΟ ΘΙ ΘΙ ΤΠΔΟΠΟΥ ΙΟ ὅτι τῶν περὶ τὸ ΒΤ: ὅτι ἡ περὶ τὸ 
ΗοδποΡε εκ Ηἰββίηκ, ὅτε περὶ τὸ ΟΠ] ΘΙ θυτηδομου | γνῶσις ἀεΙονίς 
ΒΕΚΚΟοΥ | ὅσα --- γος Αϑί; ὅσα ἂν --- τυγχάνῃ ΒΊ, ὅσα ἂν --- 
τυγχάνοι ῬΑΙΒΙΏΪ 2110 αἱ 2953, ΒΕΚΙΚΘΥ 18 τὸ περιττὸν καὶ τὸ 
ἄρτιον ἀφ]ενι Μοιβίαας Ἐπιθηά. 1 19 ἀνέροιτο ΤΌ: ἀναιροῖτο Β 
2). τῦς ΔΡΟΡΊΔΡΏΔ: τινῶν ΒῚ 24Ὧ29ὃ τῶν περὶ τί ΒΤ, ΟΠ]. ΔΡΟΡΎΆΡΠΑ; 
Αβί; ἡ περὶ τέ ἩοΘΊΘΌΕ ΕΚ Ηϊβϑιηκ δηϊπιδάν. 43; περὶ τέ Ἡδιι5ά6 
5ΡΕο. οτῖ. 86 | τί δηΐβ ἐστι δάά. Ἠεϊηάοτῇ 320 ὃ ΗΙγβοΠὶρ; οὐ ΒΤ 
Ι οὗτοι ἀο]ανὶ (ορεί 

(Ε 370Ὁ)} ; 
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ΓΟΡ. Τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ὦ 
Σώχρατες, χαὶ ἄριστα. 

ΣΩ. .2λλ, ὦ Γοργία, ἀμφισβητήσιμον καὶ τοῦτο λέ- 
γεις χαὶ οὐδέν πτω σαφές. οἴομαι γάρ σε ἀχηχοέναι ἐν 
τοῖς συμποσίοις ἀδόντων ἀνϑρώπων τοῦτο τὸ σχολιόν, 
ἐν ᾧ χαταριϑμοῦνται ᾷδοντες, ὅτι ὑγιαίνειν μὲν ἄρι- 
στόν ἐστιν, τὸ δὲ δεύτερον χαλὸν γενέσϑαι, τρί- 
τον δέ, ὥς φησιν ὃ ποιητὴς τοῦ σχολιοῦ, τὸ πλουτεῖν 
ἀδόλως. 

ΤῸΡ. ᾿χήχοα γάρ' ἀλλὰ πρὸς τέ τοῦτο λέγεις; 
ΣΩ, Ὅτι σοι αὐτίχ᾽ ἂν παρασταῖεν οἱ δημιουργοὶ τού- 

των ὧν ἐπήνεσεν ὃ τὸ σχολιὸν ποιήσας, ἰατρός τὲ καὶ 
παιδοτρίβης χαὶ χρηματιστής, χαὶ εἴποι πρῶτον μὲν δ 
ἰατρὸς ὅτι ὦ Σώχρατες, ἐξαπατᾷ σε Τοργίας" οὗ γάρ 
ἐστιν ἢ τούτου τέχνη περὶ τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν τοῖς ἂν- 
ϑρώποις, ἀλλ ἢ ἐμή. εἰ οὖν αὐτὸν ἐγὼ ἐροίμην" σὺ δὲ 
τίς ὧν ταῦτα λέγεις; εἴποι ἂν ἴσως ὅτι ἰατρός. τί οὖν 
λέγεις; ἣ τὸ τῆς σῆς τέχνης ἔργον μέγιστόν ἐστιν ἀγαϑόν; 
πῶς γὰρ οὔ, φαίη ἂν ἴσως, ὦ Σώκρατες, [ὑγέεια]: τί δ᾽ 
ἐστὶν μεῖζον ἀγαϑὸν ἀνϑρώποις ὑγιείας" εἰ δ᾽ αὖ μετὰ 
τοῦτον ὃ παιδοτρίβης εἴποι ὅτι ϑαυμάζοιμι τἄν, ὦ Σώ- 
χρατες, χαὶ αὐτός, εἴ σοι ἔχοι Τοργίας μεῖζον ἀγαϑὸν 
ἐπιδεῖξαι τῆς αὑτοῦ τέχνης ἢ ἐγὼ τῆς ἐμῆς" εἴποιμ᾽ ἂν 
αὖ καὶ πρὸς τοῦτον" σὺ δὲ δὴ τίς εἶ, ὦ ἄνϑρωπε, χαὶ τέ 

(371) τὸ σὸν ἔργον; παιδοτρίβης, φαίη ἂν, τὸ δ᾽ ἔργον μού 

ς: 

ἐστιν χαλούς τε χαὶ ἰσχυροὺς : ποιεῖν τοὺς ἀγϑρώπους τὰ 
σώματα. μετὰ δὲ τὸν πιαιδοτρίβην εἴποι ἂν ὃ χρηματε- 
στής, ὡς ἐγῴμαι, πάνυ καταφρονῶν ἁπάντων" σχόπει 
δῆτα, ὦ Σώχρατες, ἐάν σοι πλ, οὕτου φανῇ τι μεῖζον ἀγα- 
ϑὸν ὃν [) παρὰ Τοργίᾳ ἢ παρ᾽ ἄλλῳ ὅτῳοῦν. φαῖμεν ἂν 
οὖν πρὸς αὐτόν" τί δὲ δή; ἡ σὺ τούτου δημιουργός; φαίη 

6 ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ ϑνατῷ, Ι δεύτερον δὲ χαλὸν φύαν γενέ- 
σϑαι, |; τὸ τρίτον ϑὲ πλουτεῖν ἀδόλως, Ι καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φί- 
λων ςξ, Βεῖβκ Ῥοεῖ. [γυ. ξΞοοΐ, 13 

1 τὰ ΒΤ: περὶ τὰ Ἠειιξάς 5ρεο. οτἶί. 86 6 ᾷδοντες Β, 564 ἃ 
εχ βιηθηα. 8 ὧς -- σκολιοῦ ἀε]εν ΗἸἰγσομῖρ τι ἂν δά. αρο- 
σΥΆΡΒα: οὔῇ. ΒΤ᾽ 19 ὑγέεια ἀε]ανὶξ Ηϊγβομρ οὗ, ΝΑ ΕΓ 005. οί. 4 
(»Ξοτητηο 8 σΑΥΘ685 δου το ὑγίεια. δα ὑγέειας ““ Ηεϊμάοτγῇ) 21 τᾶν 
ΒΤ: μεντὰᾶν (ζορεῖ, ἂν Ηεἰπάοτῇ, γἂν (ογαῦβ 23 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ 
27 δὲ Ν]Π405. 21: δὴ ΒΤ, δὲ δὴ ΠΘΌΞΟΙΙΘ, οἷ, 6, τὸ 31 τί δὲ ἀν 

ἦε σὺ Β, τι δὲ δὴ ἢ γρ. Ὁ, τε δὲ ἡ σὺ Τ' (ΘΌΡΓΔΑ ἡ τά5.), τε δὲ ἂν ἦ γρ. ἴ 
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ἂν. τίς ὦν; χρηματιστής. τί οὖν; χρένεις σὺ μέγιστον 
ἀνϑρώποις ἀγαϑὸν εἶναι ττλοῦτον; φήσομεν. πῶς γὰρ 
οὔκ; ἐρεῖ. χαὶ μὴν ἀμφισβητεῖ γε Τοργίας ὅδε τὴν παρ᾽ 
αὐτῷ τέχνην μείζονος ἀγαϑοῦ αἰτίαν εἶναι ἢ τὴν σήν, 
φαῖμεν ἂν ἡμεῖς. δῆλον οὖν ὅτι τὸ μετὰ τοῦτο ἔροιτ᾽ ἂν" 
χαὶ τέ ἐστιν τοῦτο τὸ ἀγαϑόν; ἀποχρινάσϑω “Τοργίας. 
ἴϑι οὖν νομίσας, ὦ 1: ὑργία, ἐρωτᾶσϑαι καὶ ὑπ ἐχείνων 
χαὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀπόκριναι τί ἐστιν τοῦτο ὃ φὴς σὺ μέγιστον 
ἀγαϑὸν δίναι τοῖς εἰμ εο ῖμες χαὶ σὲ δημιουργὸν εἶναι 
αὑτοῦ. 

ΠΟΡ, Ὅπερ ἐστίν, ὠ Σώχρατες ἸΣΉ ἀληϑείᾳ μέγιστον 
ἀγαϑὸν χαὶ αἴτιον ἅμα μὲν ἐλευϑερίας αὐτοῖς τοῖς ἀἂν- 
ϑρώποις, ἅμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει 
ἑχάστῳ. 

ΣΩ, Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγεις; 
ΤΟΡ, Τὸ πείϑειν ἔγωγ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι τοῖς λόγοις καὶ Ἑ 

ἐν δικαστηρίῳ δικαστὰς χαὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευτὰς 
χαὶ ἕν ἐχκλησίᾳ ἐχχλησιαστὰς χαὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ παντί, 
ὅστις ἂν πολιτικὸς ξύλλογος γίγνηται. χαίτοι ἐν ταύτῃ 
τῇ δυνάμει δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν 
παιδοτρίβην᾽" ὃ δὲ χρηματιστὴς οὗτος ἄλλῳ ἀναφανήσε- 
ται χρηματιζόμενος χαὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ 
λέγειν χαὶ πείϑειν τὰ πλήϑη. 

Σί), Μὸν μοι δοχεῖς δηλῶσαι, ὦ Ποργία, ἐγγύτατα τὴν 

ῥητοριχὴν ἥντινα τέχνην ἡγεῖ εἶναι, χαὶ εἴ τι ἐγὼ συνίημι, 
λέγεις ὅτι πδιϑοῦς δημιουργός ἔστιν ἢ ῥητορική, χαὶ ἡ 
πραγματεία αὐτῆς ἅπασα χαὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο 
τελευτᾷ'" ἢ ἔχεις τι λέγειν ἑ ἐστὶ τελέον τὴν ῥητορικὴν δύνα- 
σϑαι ἢ πεειϑὼ τοῖς ἀχούουσιν ἐν τῇ ψυχῆ ποιεῖν; 

ΟΡ: Οὐδαμῶς, (ὐ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς ἱ ἱχανῶς 

δρίζεσϑαι" ἔστιν γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὑτῆς. 
ΣΩ. ὥχουσον δή, ὦ Τοργία. ἐγὼ γὰρ εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι, ὡς 

ἐμαυτὸν πεείϑω, εἴπερ τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλό- 

24 νῦν --- 31 ὁρίξεσϑαι Βἴο". Εοοξ.. 2, 3, 2 

4 αὐτῷ Τ: αὐτῷ Β 8 σὺ συρτα νεοίβιιη δα. Τ. τὸ αὐτοῦ; 
αἰβίηχιὶ ΗΠ] βαρ 13 τοῦ ἄλλων ΒΤ; τοῦ τῶν ἄλλων Ἡεϊηοτί, 
τῶν ἄλλων ΔΡοφτΑΡΒἃ 17 καὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευτὰς οτῆ. Β, 
ἴῃ τηᾶῦρ. δάά. ἢ 22 χρηματιζόμενος ΤΌ; χρηματιζομένῳ Β 
29 ποιεῖν ΒΤ; ἐμποιεῖν (οβμεΐ 32 ὡς ἀο]αν Δρορτ. Ρ 
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μένος. εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο πτερὶ ὅτου ὃ λόγος ἐστίν, χαὶ 
ἐμὲ εἶναι τούτων ἕνα" ἀξιῶ δὲ χαὶ σέ. 

ΓΟΡ. Τί οὖν δή, ω Σώκρατες; 
Σέ}. Ἐγὼ ἐρῶ γῦν. ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πειϑώ, 

ἢ τίς ττοτ᾽ ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις χαὶ περὶ ὠντινῶὼν πραγμά- 
των ἐστὶν πειϑώ, σαφῶς μὲν εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι οὐχ οἶδα, οὐ 

(.3710) μὴν ἀλλ ὑποπτεύω γε ἣν οἰμαί σε λέγειν χαὶ περὶ ὧν. 

ες 

οὐδὲν. μέντοι ἧττον ἐρήσομαί σε, τίνα ποτὲ λέγεις τὴν 
πειϑὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητοριχῆς χαὶ περὶ τίνων αὐτὴν εἶ- 
γαι. τοῦ ἕνεχα δὴ αὑτὸς ὑττοπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ 
οὐχ αὑτὸς λέγω; οὐ σοῦ ἕνεχα, ἀλλὰ τοῦ λόγου, ἵνα οὕτω 
προΐῃ, ὡς μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ περὶ ὅτου 
λέγεται. σχόπει γὰρ εἴ σοι δοχῶ διχαίως ἀνερωτᾶν σε. 
ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανόν σε ἐρωτῶν τίς ἐστιν τῶν ζωγρά- 
φων Ζεῦξις, εἴ μοι εἶτεες ὅτι ὃ τὰ ζῷα γράφων, ἄρ᾽ οὐχ 
ἂν διχαίως σε ἠρόμην ὃ τὰ ποῖα τῶν ζῴων γράφων; 
ἢ οὔ; 

ΓΟῸΡ. Πανὺ γε. 
ΣΩ. ἤρα διὰ τοῦτο, ὅτι χαὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγράφοι 

γράφοντες ἄλλα πολλὰ ζῷα; 
ΓΟῸΡ. ΜΝ ιαί 

ΣΩ. αἰ ἂξ γε μηδεὶς ἄλλος ἢ Ζεῦξις ἔγραφε, καλῶς 
ἂν σοι ἀτπτεχέχριτο; 

ΓΟῸΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, Ἶϑι δὴ χαὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς εἰπέ" πότερόν 

σοι δοχεῖ πειϑὼ ποιεῖν ἣ ῥητοριχὴ μόγη ἢ χαὶ ἄλλαι τέ- 
χναι; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" ὅστις διδάσχει ὁτιοῦν πρᾶγμα, 
πότερον ὃ διδάσχει πείϑει ἢ οὔ; 

ΓΟΡ. Οὐ δῆτα, ὦ δνδαβδηρον ἀλλὰ πάντων μάλιστα 
πείϑει. 

ΣΩ, Πάλιν δὴ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγωμεν ὧνττερ 
γυγδή" ἢ ἀριϑμητιχὴ οὐ διδάσχει ἡμᾶς, ὅσα ἐστὶν τὰ τοῦ 
ἀριϑιιοῦ, χαὶ ὃ ἀριϑμητιχὸς ἄνϑρωττος; 

ΓΟΡ. Πανυ γε. 

εἰς ότι ὧν ἀδ]ενῖ ΗἸγβομῖρ 12 ἡαῖν Τ, 564 1 ἴῃ τᾶ5. τά ἐτύγ- 
χανόν Ἧς 564 ὁ ἴῃ τας. 17 ἢ οὐ Ὀφας ΗΟ: καὶ ποῦ ΒΤ (ἢ οὔ ἴῃ που 
Ταπταίατη ΘΥΤΌΓΕΤΩ ρϑρευῦ, καὶ ποῖ᾽ οὐ φδυάδ τηῖ5ς6}}, ΡΒΙ]ΟΙορ. 
Απηϑίοϊοάδτη. Π (1850) 81, (επηδαϊοβ, καὲ -τῶς ΕἸοΐηΟ δασίογα 
Κουίῃ, καὶ πῇ ΝΟΘΠΊΕΙ Ζεϊίβοῆγτ. ἔ. ΑἸτοσ Πυτηϑνν. ΝΠ 123, νεῦρα 
ἀεϊονὶς Η. 5οηπάς Βεῖξγ. 1670 8: δὴ Β: δ᾽ εἰ ΤΊ λέγωμεν Τὶ: λέγο- 
μεν Β 33 καὶ ὁ ἀριϑμητικὸς ἄνϑρωπος ἀβίονι (οθεϑί 
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ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ πείϑει; 
ΤΟΕ. «ναί. 
ΣΩ, Πειϑοῦς ἄρα δημιουργός ἔστιν χαὶ ἢ ἀριϑμητική. 
ΓΟῸΡ, Φαίνεται. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ἐάν τις ἐρωτᾷ ἡμᾶς, ποίας πειϑοῦς χαὶ 

περὶ τί, ἀποχρινούμεϑά σου αὐτῷ ὅτι τῆς διδασχαλιχῆς 
- Ἃ ἶ “ Ἄ Ἀ ᾿ , “ κ ᾿Ξ ἃ Ἁ 

(Ε τό4}) τὴ8 περὶ τὸ. ἄρτιον τὸ καὶ τὸ ἀρ ρο ἀ τ καρ ἐλάροεες 
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τὰς ἄλλας ἃς νυνδὴ ἐλέγομεν τέχνας ἁπάσας ἕξομεν ἀπο- 

δεῖξαι πειϑοῦς δημιουργοὺς οὔσας καὶ ἥστινος χαὶ περὶ 
ὅ τι" ἢ οὔ; 

ΤῸΡ. Ναί. 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα δητοριχὴ μόνη τιειϑοῦς ἐστὶν δημιουργός. 
ΓῸΡ. ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Ῥπειδὴ τοίνυν οὐ μόνη ἀπεργάζεται τοῦτο τὸ 

ἔργον, ἀλλὰ χαὶ ἄλλαι, δικαίως ὥσπερ ττιερὶ τοῦ ζωγρά- 
φοὺ μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεϑ' ἂν τὸν λέγοντα, ποίας δὴ 
πειϑοῦς χαὶ τῆς περὶ τί τιειϑοῦς ἡ δητοριχὴ ἐστὶν τέχνη; 
ἢ οὐ δοχεῖ σοι δίκαιον εἶναι ἐπτανερέσϑαι; 

ΓΟΡ. ἼἜμοιγε. 

Σῷ. πόχριναι δή, ὦ Γοργία, ἐπειδή γε χαὶ σοὶ δοχεῖ 
οὕτω. 

ΓΟΡ. Ταύτης τοίνυν τῆς πειϑοῦς λέγω, ὦ Σώχρατες, 
τῆς ἐν τοῖς δικαστηρίοις χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις, ὥσπερ 
χαὶ ἄρτι ἔλεγον, καὶ ττιερὶ τούτων ἃ ἔστι δίχαιά τε καὶ 
ἄδικα. 

Σῶ. Καὶ ἐγώ τοι ὑπώπτευον ταύτην σὲ λέγειν τὴν 
πειϑὼ χαὶ περὶ τούτων, ὦ Ποργία" ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ϑαυμά- 
ζῃς, ἐὰν ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι, ὃ δοχεῖ 
μὲν δῆλον εἶναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ" ὅγυξρ γὰρ λέγω, τοῦ 
ἑξῆς ἕνεχα “περαίνεσϑαι τὸν λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεχα, 
ἀλλ ἵνα μὴ ἐϑιζώμεϑα ὑπονοοῦντες προαρπάζειν ἀλλή- 
λων τὰ “λεγόμενα; ἀλλὰ σὺ τὰ σαυτοῦ χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν 
ὅστεως ἂν βούλῃ περαένῃς. 

ΟΡ, Καὶ ὀρϑῶς γέ μοι δοχεῖς ποιεῖν, ὦ Σώχρατες. 
Σῶ. Ἶ71ϑι δὴ καὶ τόδε ἐπισχεψώμεϑα. καλεῖς τι με- 

μαϑηχέναι; 

7 τὸ ροβί. καὶ ΟΠ. ΔΡΟΡΎΔΡΒΑ | ὅσον ἐστίν ἀφ]ενῖ: Κααίζ (ου- 
ΤΕΒΡΟΠΑΘΏΖΡΙ. ΧΥν 92 τὸ ὅτι ΒΤ, 564 δ ἴῃ τα5. Β:; ὅτου Ταοδ 5 ἱ 
ἘΠ πδοὺ τὶ 1: περί τὸ Β 24 καὶ (αῃῖα περὶ) Β, 564 κ' ἰὴ τάὰϑ8. 
27 ϑαυμάζῃς ΔΡΟΡΤΆΡΒΑ: ϑαυμάζοις ΒΤ 
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ΓΟΡ. Καλῶ. 
ΣΩ, Τί δέ; πεπιστευχέναι; 
ΓΟΡ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Πότερον οὖν ταὐτὸν δοχεῖ σοι εἶναι μεμαϑηκχέναι 

χαὶ πεπιστευχέναι, χαὶ μάϑησις χαὶ πίστις, ἢ ἄλλο τι; 
ΓῸΡ. Οἴομαι μὲν ἔγωγε, ὦ Σώχρατες, ἄλλο. 
ΣΩ. Καλῶς γὰρ οἴει" γνώσει δὲ ἐνθένδε. εἰ γάρ τίς 

σε ἔροιτο" ἀρ' ἔστιν τις, ὦ Τοργία, πίστις ψευδὴς καὶ 
ἀληϑής; τραμς ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. 

ΤΟΡ, (ἃ 

Σὰ ΤΥ δ᾽; ἐπιστήμη ἐστὶν ψευδὴς καὶ ἀληϑής; 
ΓΟΡ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. 4ῆλον γὰρ δὴ ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν. 
ΓΟΡ. “Ζ2ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, “Ζ2λλὰ μὴν οἵ τέ γε: μεμαϑηχότες πεπεισμένοι 

εἰσὶν χαὶ οἱ πεπιστευχότες. 
ΓΟῸΡ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ, Βούλει οὖν δύο εἴδη ϑῶμεν πειϑοῦς, τὸ μὲν 

σπέστιν πταρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι, τὸ δ᾽ ἐπιστήμην; 
ΓΟΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ποτέραν οὖν ἢ δητοριχὴ πειϑὼ ποιεῖ ἐν διχα- 

στηρίοις τε γαὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις περὶ τῶν διχαίων τε 

καὶ ἀδίχων; ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν γίγνεται ἄνευ τοῦ εἰδέναι 
ἢ ἐξ ἧς τὸ εἰθεῦθε: 

ΤῸΡ. 4ῆλον δήπου, ὦ Σώχρατες, ὅτι ἐξ ἧς τὸ πι- 
στεύειν. 

ΣΏ, Ἢ ῥητοριχὴ ἄρα, ὡς ἔοιχεν, πειϑοῦς δημιουργός 
ἐστιν πιστευτιχῆς, ἀλλ οὐ διδασχαλιχῆς περὶ τὸ δίχαιόν 
τε χαὶ ἄδικον. 

ΤῸΡ, υὐαέ. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα διδασχαλιχὸς ὃ δήτωρ ἐστὶν διχαστη- 

ρίων τε χαὶ τῶν ἄλλων ὄχλων δικαίων τε στέρι χαὶ ἀδέ- 
χωγ, ἀλλὰ πειστιχὸς μόνον. οὐ γὰρ δήττου ὄχλον γ᾽ ἂν 

2 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ 7 γὰρ ΒΥ: ΤᾺ ̓ἀρ᾽ Βαάδεαιῃ Επίηνάσιη. ΧΧΝ 
13 γὰρ δὴ ΒΟΥ͂Ρ51: γὰρ αὖ ΒΊ, γ᾽ ἄρ᾿ αὖ Κεοῖ ΕἸβοκεῖς ΧΧΧΠΙ 414, 
αρ᾽ Ἡϊγβοῆϊρ, γὰρ οὖν ΑΙάϊπα 21 ποτέραν ΒΤ: πότερον ἀεϊεῖία 
Ροβί ἀδίκων αἰδιποϊίΐοηα. (οΡαί [ ποιεῖ ἐν τς ἐμποιεῖ (ονεδῖί 
22 ὄχλοις Ῥ, 564 οἱξ ΘΧ 6Π]6Π64. 23 ἐξ ἧς --- ἐξ ἧς ΤΌ: ἑξῆς --- ἑξῆς 
Β| τὸ πιστεύειν 6Χ ΘἸΘΠ4. ΔΡΟΡΥ. ΡΒ; πιστεύειν ΒΤ σ᾿ ΘΕ Ὁ 
ἑξῆς σιστευτικῆς : πειστικῆς - πιστικὸς ἑξῆς Β 28 π "ς ΒΤ στικῆς (οΥἴαδ5 σ Ῥ; 

ει 

πιστικὸς Τ, πιστευτικὸς Δ 6 σογηΠη. ΟΥ̓. δ 
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δύναιτο τοσοῦτον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ διδάξαι οὕτω μεγάλα 
πράγματα. 

ΓῸΡ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Φέρε δή, ἴδωμεν τέ ποτξε καὶ λέγομεν τιερὶ τῆς 

ῥητοριχῆς" ἐγὼ μὲν γάρ τοι οὐδ᾽ αὐτός σω δύναμαι χα- 
τανοῆσαι ὃ τι λέγω. ὅταν χερὶ ἰατρῶν αἱρέσεως ῃ τῇ 
Ἐὐύλει σύλλογος ἢ περὶ γαυπτηγῶν ἢ περὶ ἄλλου τινὸς 
δημιουργιχοῦ ἔϑνους, ἄλλο τι ἢ τότε ὃ δητοριχὸς οὐ 
συμιβουλεύσει; δῆλον γὰρ ὅτι ἐν ἑχάστῃ αἱρέσει τὸν τεχνι- 
κώτατον δεῖ αἱρεῖσθαι. οὐδ᾽ ὅταν τειχῶν ττερὶ οἰχοδομή-- 
σεως ἢ λιμένων χατασχευῆς ἢ γεωρίων, ἀλλ᾽ οἱ ἀρχιτέν- 
τογὲς" οὐδ᾽ αὖ ὅταν στρατηγῶν αἱρέσεως τιέρι ἢ τάξεώς 
τινος πρὸς γολεμίους 1 ἢ χωρίων καταλήψεως συμβουλὴ ἢ, 
ἀλλ᾽ οἱ -στρατηγιχοὶ τότε συμβουλεύσουσιν, οἱ δητοριχοὶ 
δὲ οὔ" ἢ πῶς λέγεις, ὦ Τοργία, τὰ τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὰρ 
αὐτός τε φῇς ῥήτωρ εἰναι χαὶ ἄλλους χιοιεῖν ῥητοριχούς, 

εὺ ἔχει τὰ τῆς σῆς τέχνης παρὰ σοῦ πυγϑάνεσϑαι. χαὶ 

ἐμὲ νῦν νόμισον χαὶ τὸ σὸν σπεύδειν" ἴσως γὰρ χαὶ τυγ- 
χάνει τις τῶν ἔνδον ὄντων μαϑητής σου βουλόμενος γε- 
γέσϑαι, ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν χαὶ συχνοὺς αἰσϑάνομαι, οἵ 
ἴσως αἰσχύνοιντ' ἂν σὲ ἀνερέσϑαι" ὑπ ἐμοῦ οὖν ἄνερω- 
τώμεγος νόμισον χαὶ ὑτί ἐχείνων ἀνερωτᾶσϑαι" τέ ἡμῖν, 
(ὦ Γοργία, ἔσται, ἐάν σοι συνῶμεν; περὶ τίνων τῇ πόλει 
συμβουλεύειν οἷοί τε ἐσόμεϑα; πότερον περὶ διχαίου μό- 
γον χαὶ ἀδίχου ἢ καὶ περὶ ὧν νυνδὴ Σωχράτης ἔλεγεν; 
πειρῶ οὖν αὐτοῖς ἀποχρίνεσϑαι. 

ῸΡ. 41} ἐγώ σοι πειράσομαι, ὦ Σώκρατες, σαφῶς 
ἀποχαλύψαι. τὴν τῆς δητοριχῆς δύναμιν ἅπασαν" αὐτὸς 
γὰρ καλῶς ὑφηγήσω. οἶσϑα γὰρ δήπου ὅτι τὰ νεώρια 
ταῦτα χαὶ τὰ τείχη τὰ ᾿4“ϑηναίων χαὶ ἢ τῶν λιμένων χα- 
τασκχευὴ ἐχ τῆς Θεμιστοχλέους συμβουλῆς γέγονεν, τὰ δ᾽ 
ἐκ τῆς Περιχλέοὺς, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ τῆς δημιουργῶν. 

Σῶ, “έγεται ταῦτα, ὦ Τοργία, περὶ Θεμιστοχλέους" 

8 ἀλλ᾽ ὅτι Β, ἀλλό τι Τ] ἢ τότε Β, τεοβθῆβ ἰ; τότετγ 0 περὶ 
ΠΣ στρ; Τ' 16 αὐτός τε Τ: αὐτός γε Β | ῥητορικούς ἀεϊαν!ί (ορεί 
21 αἰσχύνοιντ᾽ Τ, 564 οἐ εχ εἸηεη4. [οὖν Τ, 564 εχ εῃηθπηά., ἂν 
{1556 νι ἀδίυγ 30 τὰ ᾿ϑηναίων ἀδφϊονὶὶ (ορεί, τὰ ᾿“ϑηναίων --- 
κατασκευὴ ΗΠ Υ5ΟἢΠΙΡ 32 ἐκ τῆς δημιουργῶν Βυτ[τηδηη: ἐκ τῶν δη- 
μιουργῶν ΒΊ, ἐκ τῆς τῶν δημιουργῶν ΒοΠαρίεγ Δα ΑΡΟ]]. Ἀποά, Π 
141, ἐκ τῶν δημιουργιῶν .ΆΠης6 ΠΟΙ. ΟΥ̓. 19 
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Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἔχουον ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν 
περὶ τοῦ διὰ μέσου τείχους. 

ΓῸΡ, Καὶ ὅταν γέ τις αἵρεσις ἢ ὧν δὴ σὺ ἔλεγες, ὦ 
Σώκρατες, ὁρᾷς ὅτι οἱ δήτορές εἰσιν οἱ ψυμβομλι νον 
χαὶ οἱ νιχῶντες τὰς γνώμας :τερὶ τούτων. 

ΣΩ. Ταῦτα χαὶ ϑαυμάξων, ω Τοργία, πάλαι ὃ ἐρωτῶ, 

ἥτις ποτὲ ἡ ἢ δύναμίς ἐ ἐστιν τῆς ῥητοριχῆς. δαιμονία γάρ 
τις ἕμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεϑος ουτω σχοττοῦντι. 

ΓῸΡ. ,Τί᾽, εἰ πάντα γε εἰδείης, ὦ Σώχρατες, ὅτι ὡς 
ἔπος εἰπεῖν ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ᾽ αὑτῇ 
ἔχει. μέγα δέ σοι τεχμήριον ἐρῶ" πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε 
μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ “μετὰ τῶν ἄλλων ἰ ἰατρῶν εἰσελϑὼν 
παρά τινὰ τῶν χαϊινόντων οὐχὶ ἐθέλοντα, ἢ φάρμακον 
σιεῖν ἢ τεμεῖν ἢ χαῦσαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυνα- 
μέγου τοῦ ἰατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐχ ἄλλῃ τέχνῃ ἢ 
τῇ ῥητοριχῆ. φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅποι βούλει ἐλϑόντα 
ῥητοριχὸν ἄνδρα χαὶ ἰατρόν, εἰ δέοι λόγῳ διαγωνίζεσϑαι 
ἐν ἐχχλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἷρε- 
ϑῆναι ἰατρόν, οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν ἰατρόν; ἄλλ αἷ- 
ρεϑῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατόν, εἰ βούλοιτο. χαὶ εἰ πρὸς 
ἄλλον γε δημιουργὸν ὁντιναοῦν ἀγωνίζοιτο, πείσειεν ἂν 
αὑτὸν ἑλέσϑαι ὃ δητοριχὸς μᾶλλον ἢ ἄλλος ὁστισοῦν" οὐ 
γὰρ ἔστιν περὶ ὅτου οὐχ ἂν πιϑανώτερον εἴποι ὃ δητο- 
ρικὸς ἢ ἄλλος ὕστισοῦν τῶν δημιουργῶν ἐν πλήϑει. ῇ 
μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη ἐστὶν χαὶ τοιαύτη τῆς τέχνης" 
δεῖ μέντοι, ώ Σώκρατες, τῇ ῥητορικῇ χρῆσϑαι ὥσπερ τῇ 
ἄλλῃ σπάσῃ ἀγωνίᾳ. χαὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ ἱτούτου 

ἕγεχα)] δεῖ πρὸς ἅπαντας χρῆσϑαι ἀνϑρώπους" ὅτι ἔμα- 
ϑὲν πυχτεύειν τε χαὶ πιαγχρατιάζειν χαὶ ἐν ὅττλοις μάχε- 
σθαι, ὥστε χρείττων εἶναι χαὶ φίλων χαὶ ἐχϑρῶν, οὐ 
τούτου ἕνεχα τοὺς φίλους δεῖ τύπτειν οὐδὲ χεντεῖν τε χαὶ 
ἀττοχτεινύναι. οὐδέ γε μὰ Δία ἐάν τις εἰς τταλαίστραν 
φοιτήσας, εὖ ἔχων τὸ σῶμα χαὶ πυχτιχὸς γενόμενος, 

2 τοῦ Βι: τὸν Τ᾽ 3 δὴ ΒΤ: νῦν δὴ ΕἸοϊηι5 9 Τί, εἰ Μαᾶνισ 
Δἄνοβ. 1 409: εἰ ΒΤ 14 τεμεῖν ἢ καῦσαι ΒΤ: τεμεῖν καὶ καῦσαι 
ΒΙοΙΊΗ6]4 ἴῃ Ασβου]. Αρᾶπι. 255. τό ὅποι ῬΑΤΙΙ5ΙΠΙ 1815 εἴ 2953; 
Ηεϊηδοτί: ὅπῃ 51 ἐλθόντα ΒΤ: ἐλθϑόντε ὉΟΌτΕΘ δάνεῦϑβ. 1 153 
17 (ΠΟΠΊΠΊΔ δηΐβ εἰ ἀρ]ονι οστ,6] Ζειίβοῆγ. ἢ. ΑἸτοσίυσησνν. Ἢ 
124 22 αὐτὸν ΒῚ 27 τούτου ἕνεκα ἀ6]ενὶέ ΕἸΠααΙδθη 28 Ροϑβῖ 
ἀν ϑρώπους σοτητηᾶ ρου ΑἸάϊηα  ἔμαϑεν ΒΤ: ἔμα ϑέ τις ΕΧ ετηεηά. 
ΔΡοΟσΥ.Ρ 30 οὐ ΒΤ; οὐδὲ ἀροστ. Ρ 
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ἔπειτα τὸν πατέρα τύπτῃ χαὶ τὴν μητέρα ἢ ἄλλον τινὰ 
τῶν οἰχείων ἢ τῶν φίλων, οὐ τούτου ἕνεχα δεῖ τοὺς τται- 
δοτρίβας καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὅπλοις διδάσχοντας μάχεσϑαι 
μισεῖν τὸ χαὶ ἐχβάλλειν ἐχ τῶν πόλεων. ἐχεῖνοι μὲν γὰρ 
παρέδοσαν ἕπὶ τῷ δικαίως χρῆσϑαι τούτοις πρὸς τοὺς 
πολεμίους χαὶ τοὺς ἀδικοῦντας, ἀμυνομένους, μὴ ὑπάρ- 
χοντας. οἱ δὲ μεταστρέψαντες χρῶνται τῇ ἰσχύϊ χαὶ τῇ 
τέχνῃ οὐκ ὀρθῶς. οὔχουν οἱ διδάξαντες πονηροί, οὐδὲ ἡ 
τέχνη οὔτε αἰτία οὔτε πτονηρὰ τούτου ἕγεχά ἔστιν, ἀλλ᾽ οἱ 
μὴ χρώμενοι, οἶμαι, ὀρϑῶς. ὃ αὑτὸς δὴ λόγος χαὶ περὶ 
τῆς ῥητορικῆς. δυνατὸς μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντάς ἐστιν ὃ 
ῥήτωρ χαὶ περὶ πταντὸς λέγειν, ὥστε τειϑανώτερος εἶναι 
ἐν τοῖς τιλήϑεσιν ἔμβραχυ περὶ ὅτου ἂν βούληται" ἀλλ 
οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεχα δεῖ οὔτε τοὺς ἰατροὺς τὴν 
δόξαν ἀφαιρεῖσϑαι - ὅτι δύναιτο ἂν τοῦτο ποιῆσαι --- 
οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργούς, ἀλλὰ δικαίως χαὶ τῇ ῥη- 
τοριχῇ χρῆσϑαι, ὥσττερ χαὶ τῇ ἀγωνίᾳ. ἐὰν δέ, οἶμαι, 
δητοριχὸς γενόμενός τις χᾷτα ταύτῃ τῇ ἀτως ἡμα χαὶ τῇ 
τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν τ8 χαὶ ἐχβάλ- 
λειν ἐχ τῶν πόλεων. ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ δικαίᾳ χρείᾳ 
παρέδωχεν, ὃ δ᾽ ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν οὐχ ὑρϑῶς 
χρώμενον μισεῖν δίχαιον χαὶ ἐχβάλλειν χαὶ ἀποχτειγύγαι, 
ἀλλ᾽ οὗ τὸν διδάξαντα. 

ΣΏ. Οἶμαι, ὦ Τοργία, καὶ σὲ ἔμπειρον εἶναι πολλῶν 
φιλολόγων καὶ καϑεωραχέναι ἐν αὑτοῖς τὸ τοιόνδε, ὅτι 
οὐ ῥᾳδίως δύνανται στξρὶ ὧν ἂν ἐπειχειρήσωσιν διαλέγε- 
σϑαι διορισάμενοι πιρὸς ἀλλήλους καὶ μαϑόντες καὶ δι- 
δάξαντες ἑαυτοὺς οὕτω διαλύεσϑαι τὰς συνουσίας, ἀλλ 
ἐὰν περί του ἀμφισβητήσωσιν καὶ μὴ φῇ ὃ ἕτερος τὸν 
ἕτερον ὀρϑῶς λέγειν ἢ μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί τε καὶ 
χατὰ φϑόνον οἴονται τὸν ἑαυτῶν λέγειν, φιλονιχοῦντας 
ἀλλ οὐ ζητοῦντας τὸ προχείμενον ἐν τῷ λόγῳ" καὶ ἔνιοί 
γ8 τελευτῶντες αἴσχιστα ἀπαλλάττονται, [λοιδορηϑέντες (..373}) 

8 οὔκουν ΤΌ; οὐκοῦν Β 13 ἔμβραχυ ΒΤ: ἐν βραχεῖ τεσεῃ8 ἵ 
15 δύναιτο Β(), ΕΧ τῶ5. Τὶ δύναιντο πίε τα5. Τ' 17 καὶ τῇ ἀγω- 
γνίᾳ ΒΤ, καὶ τῇ ἀλλῃ ἀγωνίᾳ Παυγροηϊίδηι5 ΧΥΊ],, 85, ΟἸΪτὴ Αϑί (Δπ 
καί τινι ἀγωνίᾳ) 18 κάτα ΔΡΟΡΤΆΡΒΔ: κατὰ ΒΤ 20 δικαίᾳ 
ΨΊΠΑΟΡ. 21: δικαίου ΒΤ 21:9 ΒΊῚ ὉΣ5 φιλολόγων 5ΟΥΡ51: λόγων 
ΘΗ, λογίων Μαάν!ᾳ δάνοΥβ. 1 4το, ἀνϑοώπων (οΡε 31 φιλονει- 
κοῦντες, ἀλλ᾿ οὐ ζητοῦντες εχ ετηδηά. ΜεοΙπιδηηΐδητι5 33 λοιδο- 
ρηϑέντες τε καὶ ἀ6]ανὶ ΗἸτϑοΠῖρ, οἴ. ΝΑΡΘΥ ΟΡ5. οὐἱΐ. αὶ 
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τε χαὶ] εἰπόντες χαὶ ἀχούσαντες περὶ σφῶν αὐτῶν τοι- 
αὔτα, οἷα χαὶ τοὺς παρόντας ἄχϑεσϑαι ὑπὲρ σφῶν αὖ- 
τῶν, ὅτι τοιούτων ἀνϑρώπων ἠξίωσαν ἀχροαταὶ γενέσϑαι. 
τοῦ δὴ ἕνεχα λέγω ταῦτα; ὅτι νῦν ἐμοὶ δοχεῖς σὺ οὐ πάνυ 
ἀχόλουϑα λέγειν οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον ἔλεγες 
περὶ τῆς ῥητοριχῆς. φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μὴ μὲ 
ὑπολάβῃς οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονικοῦντα λέγειν τοῦ 
καταφανὲς γενέσϑαι, ἀλλὰ πρὸς σέ. ἐγὼ οὔν, εἰ μὲν χαὶ 
σὺ εἰ τῶν ἀγϑρώπων ὥγτερ χαὶ ἐγώ, ἢ ἡ δέως ἂν σε διερω-- 
τῴην᾽ εἰ δὲ μή, ἐῴην ἄν. ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως 
μὲν ἂν ἐλεγχϑέντων, εἴ τι μὴ ἀληϑὲς λέγω, ἡδέως δ᾽ ἂν 
ἐλεγξάντων, εἴ τίς τε μὴ ἀληϑὲς λέγοι, οὐχ ἀηδέστερον 
μεντὰν ἐλεγχϑέντων ἢ ἐλεγξάντων" μεῖζον γὰρ αὐτὸ ἄγα- 
ϑὸν ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ μεῖζον ἀγαϑόν ἐστιν αὐτὸν ἀπεαλ- 
λαγῆναι χαχοῦ τοῦ μεγίστου ἢ ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν 
γὰρ οἶμαι τοσοῦτον χαχὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα 
ψευδὴς περὶ ὧν τυγχάνει γῦν ἡμῖν ὃ λόγος ὦν. εἶ μὲν 
οὖν χαὶ σὺ φὴς τοιοῦτος εἶναι, ᾿διαλεγώμεϑα. εἰ δὲ καὶ 
δοχεῖ χρῆναι ἐᾶν, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν καὶ διαλύωμεν τὸν 
λόγον. 

ΓΟΡ. “1λλὰ φημὶ μὲν ἔγωγε, ὦ Σώχρατες, χαὶ αὐτὸς 
τοιοῦτος εἶναι οἷον σὺ ὑφηγεῖ" ἴσως μέντοι χρὴ ἐννοεῖν 
χαὶ τὸ τῶν παρόντων. πάλαι γάρ τοι, πρὶν χαὶ ὑμᾶς 
ἐλϑεῖν, ἐγὼ τοῖς παροῦσιν. πολλὰ ἐπεδειξάμην, χαὶ νῦν 
ἴσως πόρρω ἀποτενοῦμεν, ἢν διαλεγώμεϑα. σχοπεῖν οὖν 
χρὴ χαὶ τὸ τούτων, μή τινας αὐτῶν χατέχομεν βουλομέ- 
γους τι χαὶ ἄλλο πτράττειν. 

ΧΑΙ. Τοῦ μὲν ϑορύβου, ὦ Γοργία τε χαὶ Σώχρατες, 
αὐτοὶ ἀχούετε τούτων τῶν ἀνδρῶν, βουλομένων ἀκούειν, 
ἐάν τι λέγητε" ἐμοὶ δ᾽ οὖν χαὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο τοσαύτη 
ἀσχολία, ὥστε τοιούτων λόγων χαὶ οὕτω λεγομένων ἄφε- 
μένῳ προὐργιαίτερόν τι γενέσϑαι ἄλλο πράττειν. 

ΚΑΛ. Νὴ τοὺς ϑεούς, ὦ Χαιρεφῶν, χαὶ μὲν δὴ καὶ 
Ἀ - ἕω ’ , 7ὔ 2 Ξ3 9) 2 

αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις παραγενόμενος οὐκ οἰδ᾽ εἰ 

2 ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν ἀοϊενιε σορε 53 ὅτε τοιούτων ΒΤ: οἵων 
(οβεί 7 τοῦ καταφανὲς γενέσϑαι ἀ6]εν Ηϊγβοπῖσ 22 χρὴ 
ΨΊΠΔΟΡ. 21: χρῆν ΒΤ, ἔδει ἴῃ τηαῖρ. Ὀΐ 23 ὑμᾶς ΒΤ, 5εἀ ὑ εχ 
ετηθηά. Τ' )Ζεῃ ἢν ΤΡ: μὴῆν Β 26 κατέχομεν Βῖ: κατέχωμεν Τ' 
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7 [4 “ «“ ,ὕ “ Ὁ ἢ ὃ " 

πώποτε ἡσϑὴν οὕτως ὠσπέερ γυνί" στ ἔμοιγε, κἂν τὴν 
ΝΞ , ΄“ 2 ΄ , »" 
γμέραν ὁλὴην ἐϑέλητε διαλέγεσθαι, χαριεῖσϑε. 

ΣΩ, λλὰ μήν, ὦ Καλλίχλεις, τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν χω- 
λύει, εἴσπτερ ἐϑέλει Τοργίας. 

5 ΓῸΡ. «Αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, ὦ Σώχρατες, γίγνεται 
ἐμέ γε μὴ ἐθέλειν, αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον [ἐρωτᾶν ὃ τι τις 
βούλεται]. ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ τουτοισί, διαλέγου τε καὶ ἐρώτα 
ὅ τι βούλει. 

ΣΩ. Ἴἄχουε δή, ὦ Γοργία, ἃ ϑαυμάζω ἐν τοῖς λεγο- 
10 μένοις ὑπτὸ σοῦ" ἴσως γάρ τοι σοῦ ὀρϑῶς λέγοντος ἐγὼ 

Ξ᾿ 3 » ς ͵, . . ἘΞ “7 

οὐχ ὀρϑῶς ὑπολαμβάνω. ῥητορικὸν φὴς ποιεῖν οἷός τ᾽ 
εἶναι, ἐάν τις βούληται παρὰ σοῦ μανϑαάνειν; 

ΓΟῸΡ, δαί. 

ΣΩ, Οὐχοῦν πιερὶ ττάντων ὥστ᾽ ἐν ὄχλῳ πιϑανὸν εἶναι 
3 ’ 9 Ἁ ,ὕ, 

Ι5. οὐ διδάσχοντα ἀλλὰ πείϑοντα; 
ΤῸΡ. Πάνυ μὲν οὗν. 

2. , Ἂν [4 Ἁ Α »-" ε »-Ό - 

ΣΩ, ᾿᾿λεγές τοι νυνδὴ τι χαὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ τοῦ 
ἰατροῦ πιιϑανώτερος ἔσται ὃ ῥήτωρ. 

ΓΟΡ. Καὶ γὰρ ἔλεγον, ἔν γε ὄχλῳ. 
ΕῚ - Ἁ 2 23 -Ο ἵν πὶ 23 ἘΝ Ἁ 2 , 

22 ΣῶΩ. Οὐὑχοῦν τὸ ἕν ὄχλῳ τοῦτό ἔστιν, ἕν τοῖς μὴ εἶδό- 
σιν; οὗ γὰρ δήπου ἔν γε τοῖς εἰδόσι τοῦ ἰατροῦ πιϑανώ- 
τερος ἔσται. 

ΓΟΡ. “2ληϑῆ λέγεις. 
3 -»  Ἵς Ὁ] -»ὝἭὝ ’ὔ 5 »-»᾽ 

ΣΩ, Θυχοῦν εἰστερ τοῦ ἰατροῦ ττιϑανώτερος ἕσται, τοῦ 
25 εἰδότος πιϑανώτερος γίγνεται; 

ΤῸΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐχ ἰατρός γε ὠν" ἡ γάρ; 
ΓΟΡ. ΔΜ ναί. 

ς Χ 9] , , 2 , τ' ς 
ΣΩ. Ὁ δὲ μὴ ἰατρός γὲ δήπου ἀνεπιστήμων ὧν Ο 

30 ἰατρὸς ἐπιστήμων. 
ΓΟΡ. 47ῆλον ὅτι. 
ΣΩ. Ὁ οὐκ εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν οὐκ εἰδόσι πίι- 

ϑανώτερος ἔσται, ὅταν ὃ δήτωρ τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος 
ἢ. τοῦτο συμβαίνει ἢ ἄλλο τι; 

τ ὥστ᾽ --- 2 χαριεῖσϑε Ῥχυϊβοίδη. ἰηβί, ΧΥΤΙΙ 125 (1 266 ἩξεσίΖ) ἰπϑί. 
ΧΥΤΙῚῚ 16 (11 289 ΗετιΖ) 

1 πώποτε Β, 5ε4 π δῃΐβ ὠ ἴῃ ζ{85. 2 ἐθέλητε ΔΡΟΒΥΔΡΠΔ: 
ἐθέλοιτε ΒΤ, οἷ. 11, 27 [| χαριεῖσϑε ΤΙ ἡδαμτδον Β 6 ἐρωτᾶν 
- βούλεται ἀεϊενὶε Βαάματη ΕὐΓΠΥ ΕΓ. 82 ᾿ 7 τουτοισὶ ΔΡΟΒΥΆΡΒΔ: 
τούτοισιν ΒΤ 17 τοὶ νυνδὴ Ὁ: τοίνυν δὴ ΒΤ | περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ 
ἀε]ενιὶ (ορεῖ 

Ῥζαΐο νοΐ. Κ΄ 111. 6) 

((. 3748) 
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ΓΟΡ. Τοῦτο ἑἕνταῦϑά γε συμβαίνει. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ περὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡσαύ-- (( τ650) 

τως ἔχει ὃ δήτωρ καὶ ἢ ῥητοριχή" αὐτὰ μὲν τὰ πράγ- 
Ὁ ματα οὐδὲν δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, μηχανὴν δέ τινα 

πειϑοῦς ηὑρηχέναι, ὥστε φαίνεσϑαι τοῖς οὐχ εἰδόσι μᾶλ- 5 
λον εἰδέναι τῶν εἰδότων. 

ΓΟΡ. Οὐχοῦν πολλὴ ῥᾳστώνη, ὦ Σώχρατες, γίγνεται, 
μὴ μαϑόντα τὰς ἄλλας τέχνας, ἀλλὰ μίαν ταύτην, μηδὲν 
ἐλαττοῦσϑαι τῶν δημιουργῶν; 

ΣΩ. Εἰ μὲν ἐλαττοῦται ἢ μὴ ἐλαττοῦται ὃ δήτωρ τῶν το 
ἄλλων διὰ τὸ οὕτως ἔχειν, αὐτίχα ἐπισχεψόμεϑα, ἐάν τι 
ἡμῖν πρὸς λόγον ῃ᾿ νῦν δὲ τόδε πρότερον σχεψώμεϑα, 

Εν) ἄρα τυγχάνει περὶ τὸ δίχαιον χαὶ τὸ ἄδιχον χαὶ τὸ 
αἰσχρὸν χαὶ τὸ χαλὸν καὶ ἀγαϑὸν χαὶ καχὸν οὕτως ἔχων 
ὃ ῥητορικὸς ὡς σεερὶ τὸ ὑγιεινὸν χαὶ περὶ τὰ ἄλλα ὧν αἱ τ5 
ἄλλαι τέχναι, αὑτὰ μὲν οὐχ εἰδώς, τέ ἀγαϑὸν ἢ τί καχόν 
ἐστιν ἢ τί χαλὸν ἢ τί αἰσχρὸν ἢ δίχαιον ἢ ἄδικον, τεειϑὼ 
δὲ περὶ αὐτῶν μεμηχανημένος, ὥστε δοχεῖν εἰδέναι οὐκ 
εἰδὼς ἐν οὐχ εἰδόσιν μᾶλλον τοῦ εἰδότος; ἢ ἀνάγχη εἰδέ- 

Ἑ ναι, χαὶ δεῖ προεττιστάμενον ταῦτα ἀφιχέσϑαι παρὰ σὲ 20 
τὸν μέλ λοντα μαϑήσεσϑαι τὴν ῥητοριχήν; εἰ δὲ μή, σὺ ὃ 
τῆς ῥητορικῆς διδάσκαλ ος τούτων μὲν οὐδὲν διδάξεις τὸν 
ἀφιχνούμενον --- οὐ γὰρ σὸν ἔργον --" ποιήσεις δ᾽ ἐν τοῖς 
πολλοῖς δοχεῖν εἰδέναι αὐτὸν τὰ τοιαῦτα οὐχ εἰδότα χαὶ 
δοχεῖν ἀγαϑὸν εἶναι οὐχ ὄντα; ἢ τὸ παράπαν οὐχ οἷός :2ς 
τε ἔσει αὐτὸν διδάξαι τὴν ῥητοριχήν, ἐὰν μὴ προειδῇ 
περὶ τούτων τὴν ἀλήϑειαν; ἢ πῶς τὰ τοιαῦτα ἔχει, ὦ 

τ ΤΥ Τοργία; καὶ πρὸς Διός, ὥσπερ ἄρτι εἶπες, ἀποχαλύψας 

τῆς ῥητοριχῆς εἰστὲ τίς σοϑ' ἢ δύναμίς ἐ ἔστιν. 
ΓΟΡ. 2541λ}λ ἐγὼ μὲν οὐδ ὦ Σώχρατες, ξὰν τύχῃ μὴ 30 

εἰδώς, χαὶ ταῦτα παρ᾽ ἑμοῦ μαϑύήσεται. 
» ΣΩ, Ἔχε δή" χαλῶς γὰρ λέγεις. ἑάνττερ δητοριχὸν σύ 

τινὰ ποιίσῃς, ἀνάγχη αὐτὸν εἰδέναι τὰ δίχαια χαὶ τὰ 
ἄδικα ἤτοι πρότερόν γε ἢ ὕστερον μαϑόντα παρὰ σοῦ. 

ΤῸ. Πάνυ 7ε. 35 

Β ΣΩ. Τί οὖν; ὃ τὰ τεχτονιχὰ μεμαϑηκὼς τεχτονιχός, 
ἢ οὔ; 

αἱ ἡ ῥητορικὴ ἀεοίονι (ορεί 4 αὐτὴν ΒΤ: αὐτὸν ΒΕΟΚ, 
ρου 12 λόγον ἩΘΥΠΊΔΠΗ; λόγου ΒῚ 18 περὶ ΞΈρτα νεύϑασα Τ' 
21 εἰ δὲ μὴ Τ,, γρ. Ὁ: εἰ δὲ Β 26 αὐτὸν διδάξαι τενεῖα ΒΤ 
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ΕῸΡ:. Λιαί. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ ὃ τὰ μουσιχὰ μουσιχός; 
ΟΕ ναὶ: 
Σῷ, Καὶ ὃ τὰ ἰατριχὰ ἰατριχός, καὶ τὰλλα οὕτω χατὰ 

τὸν αὐτὸν λόγον, ὃ μεμαϑηχκὼς ἕχαστα τοιοῦτός ἔστιν 
οἷον ἡ ἐπιστήμη ἕχαστον ἀττεργάζεται; 
ΠΠΤΡΟΡ. Πανὺ γε. 

ΣΩ, Οὐχοῦν χατὰ τοῦτον τὸν λόγον χαὶ ὃ τὰ δίκαια 
μεμαϑηχὼς δίκαιος; 

ΓΟΡ. Πάντως δήπου. 
ΣΩ. Ὁ δὲ δίκαιος δίκαιά που πράττει. 
ἘΘΒ. ναί. 
Σῷ. [Οὐκοῦν ἀνάγχη τὸν ῥδητοριχὸν δίκαιον εἶναι. τὸν 

δὲ δίκαιον βούλεσθαι δίκαια τιράττειν; 
ΓΟΡ. Φαίνεταί γε.] 
Σῷ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὃ γε δίκαιος ἀδικεῖν. 
ΓῸΡ. “Ἵνάγχη. 
Σῶ. Ζὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγχη ἔκ τοῦ λόγου ἡ δον 

εἶναι. 
ΓΟΡ. Μιαί. 
Σῷ, Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὃ δητοριχὸς ἀδικεῖν. 
ΓῸΡ. Οὐ φαίνεταί γ8. κα 
ΣΩ, Μέμνησαι οὖν λέγων ὀλίγῳ πρότερον, ὅτι οὐ δεῖ 

τοῖς σεαιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ἐχ τῶν πόλεων, 
ἐὰν ὁ ,πύχτης τῇ πυχτιχῇ χρῆταί τε χαὶ ἀδιχῇ; ὡσαύτως 
δὲ οὕτως χαὶ ἐὰν ὃ δήτωρ τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως χρῆται, 
μὴ τῷ διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδ᾽ ἐξελαύνειν ἐκ τῆς πόλεως, 

13 Τίδαμε ἀϊβραίΐδέϊο 116 σοηίτα αογρίαπι ἴα οἰδιάϊειν οὐκοῦν --- τά πράτ- 
ζειν, Αα αυοά 1Π|6 απ! άετη σοπίϊοαβοῖέ, σεα βαυπιοπθτη ββορις ῬοΪτ5, Τὰν ΘΠ} 

ΟΘΙΟΥα ἱποοηϑι ἀθυδίιοσ, οοπίσγα 4ας6η 1114 46 βιπγαίδοτο εἴ δά ]δίϊοης ἀϊοιιηΐαγ, 
Οὐ {ΠΠ|8}..1η5ὲ. ογαΐ. 2, τ, 27 

11 ὁ δὲ --- τ2 Ναΐί ἀρ]ον! ΤΠλαυβο!]ς ΕἸδοΙκεῖβ. 714 τ. ΠΧ ΧΧΙῚ 
502 13 οὐκοῦν ἀνάγκη --- φαίνεταί γε ἀ6]6ν] [ οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν 
δίκαιον βούλεσθαι πράττειν ϑ5ογρϑ5ὶΐ εἰ ροϑβί ναί (νβύβ. 20) νεῦρα Σ 2, 
οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ῥητορικὸν βούλεσϑαι δίκαια πράττειν. Γορ. Φαί- 
φεταί γε Ἰηϊογροβιῖί Αβί, οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν δίκαιον ἀεὶ βούλεσϑαι 
δίκαια πράττειν Ἡ]γΞΟΗΙρ, δίκαιον εἶναι. ΤΟΡ, Ναί. ΣΩ. Τὸν δὲ δί- 
καιον δίκαια βούλεσθαι πράττειν" ΓΟΡ. Φαίνεταί γε 514]ΠΡδὰπὶ 
14 βούλεσϑαι οτη. ΜεειΙηδπηίδημ5, ἀθ]αν ΘΟ ἢ] ΘΙ θυ τη ΟΠ τό οὐδέ- 
ποτε --- Ναί ἀε]ενῖε Ἡδττηᾶπη | γε Τ, 564 ἴῃ τὰϑ. (Δ γὰρ [α119) 
τδ Τὸν δὲ---- Ναί ἀε]ονὶε 1. ς, Πευβομῖς 25 ὡσαύτως οὕτως ΒΤ: 
ὡς δ᾽ αὕτως (οβεῖ 121 

Ο 
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ἀλλὰ τῷ ἀδιχοῦντι χαὶ οὐκ ὀρϑῶς χρωμένῳ τῇ δητοριχῇ; 
ἐρρήϑη ταῦτα ἢ οὔ; 

ΓΟΡ. Ἐρρήϑη. 

Σῶ, Νῦν δέ γε ὃ αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ὃ δητοριχός, 
οὐχ ἂν ποτε ἀδιχήσας. ἢ οὔ; 

ΓΟΡ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Καὶ ἐν τοῖς πρώτοις γε, ὦ Τοργία, λόγοις ἐλέ- 

γετο, ὅτι ἢ ῥητοριχὴ περὶ λόγους εἴη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτίου 
χαὶ περιττοῦ, ἀλλὰ τοὺς τοῦ διχαίου χαὶ ἀδίχου" ἡ γάρ; 

ΓΟ ΝΟΣ: 

ΣΩ. Ἐγὼ τοίνυν σου τότε ταῦτα λέγοντος ὑττέλαβον, 
ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη ἢ δητοριχὴ ἄδιχον πρᾶγμα, ὃ γ᾽ ἀεὶ 
στερὴ δικαιοσύνης τοὺς λόγους χιοιξῖται" ἐσεειδὴ δὲ ὀλίγον 
ὕστερον ἔλεγες, ὅτι ὃ ῥήτωρ τῇ “ῥητοριχῇ χἂν ἀδίχως 

4601 χρῷτο, οὕτω ϑαυμάσας χαὶ ἡγησάμενος οὐ συνάδειν τὰ 

(7. 375 4) 

Β 

λεγόμενα ἐχείνους εἶχττον τοὺς λόγους, ὅτε εἰ μὲν χέρδος 
ΕᾺ - 31 , ἐλ τὰ . 9 “ 2 , χξ 2 ὃ λ ̓, 

ἤγοῖο εἶναι τὸ ἐλέγχεσϑαι ὥσττερ ἐγώ, ἄξιον εἴη διαλέγε- 
ΕῚ Ἁ 7, 32»-" ὔ ς ῬῈν -" ΡῚ 

σϑαι, εἰ δὲ μή, ξᾶν χαίρειν" ὕστερον δὲ ἡμῶν ἐπισχοπου-- 
, -" ς 1 »ἭΆ . μένων ὁρᾷς δὴ χαὶ αὐτὸς ὅτι αὖ ὁμολογεῖται τὸν δητορε- 

χὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως χρῆσϑαι τῇ ῥητοριχῇ χαὶ ἐθέ- 
λειν ἀδιχεῖν. ταῦτα οὖν ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν χύνα, ὦ 
Τοργία, οὐχ ὀλίγης συνουσίας ἐστὶν ὥστε ἱχανῶς βνυυδαε᾽ 
ψασϑαι. 

΄, 7, Φ. ΄ὔ “ Ν Χ ᾿ - ς ΠΩΛ. Τί δέ, ὦ Σώχρατες; οὕτω χαὶ σὺ περὶ τῆς δη- 
- , -" ΄ [4 , 

τοριχῆς δοξάζεις ὥσπερ νῦν λέγεις; ἢ οἴει, ὅτε Γοργίας 
βνοων ᾿ “ “ ς -' 27 ν 
ἤσχύνϑη σοι μὴ προσομολογῆσαι τὸν ῥητοριχὸν ἄνδρα μὴ 

, , ᾿ λ λ 

οὐχὶ χαὶ τὰ δίχαια εἰδέναι χαὶ τὰ χαλὰ χαὶ τὰ ἀγαϑά, 
ἥς ἘΨΙΆ, Ἅ.Ἅ ΣΝ - γ ᾿ 2 3 ΄ ΨΙ ΤΆ, ,ὔ 

χαὶ ξὰν μὴ ἔλϑῃ ταῦτα εἰδὼς παρ᾽ αὑτόν, αὑτὸς διδάξειν, 
ἔχεειτα ἔχ ταύτης ἴσως τῆς διιολογίας ἐναντίον τι συνέβη 

«« ;ὔ - - 3 2 

ἐν τοῖς λόγοις, τοῦτο ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ 
τοιαῦτα ἐρωτύήματα --- ἐπεὶ τίνα οἴει ἀτταρνήσεσϑαι μὴ 

τ λοι Χ "τα 2 , Χ , ΝΎ ΞΖ ΄ 

οὐχὶ καὶ αὑτὸν ἐπίστασϑαι τὰ δίχαια χαὶ ἄλλους διδάξειν; 
ΡΒ] - κ - Ψ , 

ἀλλ εἰς τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροιχία ἐστὶν τοὺς 
λόγους. 

ς 4 ὁ ῥητορικός ἀοϊενὶι σορε 14 ὕστερον Τ, 564 ὕ 5ιρτα νεῖ- 
ΒΌΠῚ Ι9 ὁμολογεῖται ΒΤ: ὡμολόγηται (ογαῦβ 24 δὲ Β: δαὶ ΤΡ 
25 ἦ οἴει ΒΥ, καὶ οἴει ΝἸΠάΟΡ. 5ΞῈΡΡΙ. 7, ἢ οὐκ οἴει οἰΐτη Αϑέ, ἢ οἴει 
ὅτι Γοργίας; ᾿Αἰβαχει Καςοκ ΕἸδοκΚεῖβ. [Δ γΡ. ΠΧ Χ ΧΠΙ 417 30 τοῦτο 
ὃ εχ βιηθηά. δρορυ. Ρ: τοῦτο ΒΤ | ἀγαγὼν ΒΤ: ἄγων 6Χ 6πιεπᾶ, 
ΔΡΟΡΥ.Ρ 43 τοὺς λόγους ἀφ]εν! (μοί 
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ΣΩ, Ὦ χάλλιστε Πῶλε, ἀλλά τοι ἐξεπίτηδες χτώμεϑα 
ἑταίρους, ἵνα ἐπειδὰν αὐτοὶ πρεσβύτεροι γιγνόμενοι σφαλ- 
λώμεϑα, παρόντες ὑμεῖς οἱ νεώτεροι ἐπτανορϑῶτε ἡμῶν 
τὸν βίον καὶ ἐν ἔργοις καὶ ἐν λόγοις. χαὶ νῦν εἴ τε ἐγὼ Ὁ 

5 χαὶ Τοργίας ἐν τοῖς λόγοις σφαλλόμεϑα, σὺ παρὼν ἔπτα- 
γόρϑου" δίχαιος δ᾽ εἶ" χαὶ ἐγὼ ἐϑέλω τῶν ὡμολογημένων 
εἴ τί σοι δοχεῖ μὴ χαλῶς ὡμολογῆσϑαι, ἀναϑέσϑαι ὃ τι 
ἂν σὺ βούλῃ, ἐάν μοι ἕν μόνον φυλάττηῃς. 

ΠΩλΛ. Τί τοῦτο λέγεις; 
ῖο ΣΩ. Τὴν μαχρολογίαν, ὦ Πῶλε, ἢν καϑέρξῃς, ἣ τὸ 

χερῶτον ἐπεχείρησας χρῆσϑαι. 
ΠΩΛ. 7ι δέ; οὐχ ἐξέσται μοι λέγειν ὁπόσα ἂν βού- 

λωμαι; 
ΣΩ, Ζ)εινὰ μεντἂν πάϑοις, ὦ βέλτιστε, εἰ ᾿ϑήναζε Ἑ 

15 ἀφιχόμενος, οὗ τῆς Ἑλλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ 
λέγειν, ἔπεξιτα σὺ ἐνταῦϑα τούτου μόνος ἀτυχήσαις. ἀλλ᾽ 
ἀγτέϑες τοι σοῦ μαχρὰ λέγοντος καὶ μὴ ἐϑέλοντος τὸ 
ἐρωτώμενον ἀποχρίνεσϑαι, οὗ δεινὰ ὁ ἂν αὖ ἐγὼ πάϑοιμι, 
εἰ μὴ ἐξέσται μοι ἀπιέναι καὶ μὴ ἀχούειν σου; ἀλλ᾽ εἴ τι 462 

20 χήδει τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου χαὶ ἐπανορϑώσασϑαι αὖ- 
τὸν βούλει, ὥστπτερ νυνδὴ ἔλεγον, ἀναϑέμενος ὃ τι σοι δο- 
χεῖ, ἕν τῷ μέρει ἐρωτῶν τε χαὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ 
τὲ χαὶ Γοργίας, ἔλεγχέ τε χαὶ ἐλέ ἔγχου. φὴς γὰρ δήπου 
χαὶ σὺ ἐπίστασϑαι ἅττερ Γοργίας" ἢ οὔ; 

Δ5 ΠΩΛ. Ἔγωγε. 
π0.. ΣΟ. Οὐχοῦν χαὶ σὺ κελεύεις σαυτὸν ἐρωτᾶν ἑἕχάστοτε 

ὃ τι ἂν τις βούληται, ὡς ἐπιστάμενος ἀποκχρίνεσϑαι; 

ΠπΠῶλ. Πάνυ μὲν οὐν. 

Σῷ. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὁπότερον βούλει ποίει. ἐρώτα Β 
30 ἢ ἀποχρίνου. 

ΠΩΛ. ᾿“λλὰ ποιήσω ταῦτα. χαί μοι ἀπόχριναι, ὦ 
Σώκρατες" ἐπειδὴ Τοργίας ἀπορεῖν σοι δοχεῖ περὶ τῆς 
ῥητοριχῆς, σὺ αὐτὴν τίνα φὴς εἶναι; 

ΣΦ “ρα ἐρωτᾷς ἥντινα τέχνην φημὶ εἶναι; ([. 375 Ὁ) 

2 ἑταίρους ΒΟΥΡβὶ: ἑτέρους υἱεῖς ΒΤ, ἑταίρους καὶ υἱεῖς ἰ [ γιγνό- 
μενοι ΒΤ: γενόμενοι Τιδυτεπεδπας Ψ] 85 3 ἐπανορϑῶτε ΕΧ 
ΘΠ 6η6. ῬΑΙΙΒΙΠ15 2110: ἐπανορϑοῖτε ΒΎ 6 εἶ, καὶ ἐγὼ ἐθέλω, 

ἀναϑέσϑαι ἰμίθγραηχὶς ΨΌΘμΊ6] ΖΕ] ἴβοἢγ. Ε 
ΑἸτοσγίμαμηθνν. Ν] 124 ἐγὼ ΒΤ: ἐγὼ σοὶ ΝΊΠ4ΟΡ. 5Ξ0ρρ!. 7 7 εἴ 
τί --- μιολογῆσϑαι ἀεϊενι (ορεί Ἐ2 δὲ ΒΤ: δα ἢ 21 ἀναϑέ- 
ἕενος ὅτι σοι δοκεῖ ἀφ] αν Η]γβοΠΙρ 
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πολ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐδεμία ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Πῶλε, ὥς γε πρὸς σὲ 

τἀληϑῆ, εἰρῆσϑαι. 
2 Χ , Ὁ ξν ὦ Ν ἐν 

ΠΩΛ. “2}Σ1λὰ τέ σοι δοχεῖ ἡ δητοριχὴ εἶναι; 
- ει λ Ἁ “- ’ 2 - ’ 

ΣΘ. πραγμα ὁ φῃς συ ποι σαι τέχνην ἕν τῷ συγγράμ- 5 

ς ματι ὃ ἐγὼ ἔναγχος ἀνέγνων. 
ΠΩΛ. Τί τοῦτο λέγεις; 
ΣΩ, Ἐμπειρίαν ἔγωγέ τινα. 
ΠΩΛ. Ἐμπειρία ἄρα σοι δοχεῖ ἡ δητοριχὴ εἶναι; 

27 2 , ᾿ 5 ᾿ 

ΣΩ. μοιγε, δἰ μή τι σὺ ἀλλο λέγεις. 1ο 
ΠΩΛ. Τίνος ἐιμιπειρία; 
Ο Χαἧἅ ΄ ." οὗ - 3» , 

ΣΩ, Δάαριτος τινος χαὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας. 
2 - 7 - ξ ς Χ ΕΥ̓ , 

ΠΩΛ. Οὐχοῦν χαλόν σοι δοχεῖ ἢ ῥητοριχὴ εἶναι, χαρέ- 

ζεσϑαι οἷόν τε εἶναι ἀνϑρώπτοις; 
ΣΩ. Τί δέ, ὦ Πῶλε; ἤδη, σπέπυσαι παρ᾽ ἐμοῦ, ὃ τι τ5 

Ὁ φημὲὶ αὑτὴν εἶναι, ὥστε τὸ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾷς, εἶ οὐ χαλή 
μοι δοκεῖ; εἶναι; 

ΠΩΔ. Οὺ γὰρ πέπυσμαι ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν 

φὴς εἶναι; 
ΣΩ, Βούλει οὖν, ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ Ἀρα νος σμι- 320 

χρόν τί μοι χαρίσασϑαι; 
ΠΩΛ. Ἔγωγε. 

» - ᾿ 4, - , 

ΣΩ. Ἔροῦ νῦν με, ὀψοποιία ἥτις μοι δοχεῖ τέχνη 
εἶναι. 

ΠΩΛ. Ἐρωτῶ δή, τίς τέχνη ὀψοποιία; 25 
ΣΩ, Οὐδεμία, ὦ Πῶλε. ἀλλὰ τέ; φάϑι. 
ΠΩΛ. Φημιὶ δή. 

2 , , ’, 

ΣΩ. ᾿πμπειρία τις. τίνος φαϑι. 
ΠΩΛ. Φημὶ δή. 

Ε Σῷ. Χάριτος χαὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας, ὦ Πῶλε. 30 
ΠΩΛ. Ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶν ὀψοποιία χαὶ ῥητοριχή; 

---- .---͵ 

2 ἔμοιγε Β, 564 μοι Ἰῃ 185. 4 σοὶ -- εἶναι ἀε]αντ ΗΙγΞΟΒΙΡ, 
ἡ ῥητορικὴ ΘΌΒΟΩΪΒ 13 ἡ ῥητορικὴ ἀε]εντ ΒΕ-Κ, ἡ ἡ ῥητορικὴ εἶναι 
Μοτγϑβίδαι Ετηβπα. 1 τῷ δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ 16 ει Ὁ: ἢ Β, ἡ Τ᾽ 20 βούλει 
οὖν ΒΤ: βούλοι ἂν Μοτγϑίααί ἘπηθηΠ4. 1 23 ἥτες 6Χ 6ΠΊ6 ΠΑ. ΔΡΟΡΥ. 
Ῥυεν ΣΡ Ὁ 26 οὐδεμία ὦ Πῶλε" ἀλλὰ τί; φάϑε ϑοοταῖϊ, φημὲ δὴ 
Ῥοῖΐο, ἐμστειρία τις" τίνος; φάϑι ϑοογαῖϊ, φημὶ δὴ ῬοΙο, χάρετος --- 
Πῶλε ϑοοίαῖ ἐτϊρυ Ηἰγϑομῖσ: νυ]ρὸ ἀλλὰ τί; φάϑιε Ῥοϊο, φημὶ δή, 
ἐιιπειρία τις ϑοοταῖϊ, τένος; φάϑιε ῬοΙο, φημὶ δή, χάριτος --- Πῶλε 
Θοογαῖ! ρα 28 τίνος ΒΕΚΚεΙ; τύώς ΒΤ “δ ΒΙΌΣ 
Ηεϊπηάοτί, ἄρα ΟἸγΙρΡΙ οἄοτιιβ, ἄρ᾽ Ῥαγιβίπιβ 1815 

,»": 
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ΣΩ. Οὐδαμῶς γε, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς μὲν ἐπιτηδεύσεως 
μόριον. 

ΠΩΛ. Τίνος λέγεις ταύτης; 

Σὰ, Μὴ ἀγροικότερον ῇ τὸ ἀληϑὲς εἰχτεῖν" ὀχνῶ γὰρ 

Τοργίου ἕνεχα λέγειν, μὴ οἴηταί με διακωμῳδεῖν τὸ ξαυ- 
τοῦ ἐπιτήδευμα" ἐγὼ δέ, εἰ μὲν τοῦτό ἔστιν ἢ ῥητορικὴ 
ἣν Γοργίας ἐπιτηδεύει, οὐκ οἶδα" καὶ γὰρ ἄρτι ἐχ τοῦ 
λόγου οὐδὲν ἡμῖν καταφανὲς ἐγένετο, τί ποτξὲ οὗτος ἡγεῖ- 
ται ὃ δ᾽ ἐγὼ καλῶ τὴν ῥητορικήν, πράγματός τινός ἔστι 
μόριον οὐδενὸς τῶν καλῶν. 

ΓΟΡ- Τίνος, ὦ Σώκρατες; εἶχεέ, μηδὲν ἐ ἐμὲ αἰσχυνϑείς. 
Σε. Ζ4)οχεῖ τοίνυν μοι, ὦ Γοργία, εἰναί τι ἐπιτήδευμα 

τεχνιχὸν μὲν οὐ, ψυχῆς δὲ στοχαστιχῆς καὶ ἀνδρείας καὶ 
φύσει δεινῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις" καλῶ δὲ αὖ- 
τοῦ ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολαχείαν. ταύτης μοι δοχεῖ τῆς 
ἐπιτηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μόρια εἶναι, ἕν δὲ καὶ 
ἡ ὀψοποιική" ὃ δοχεῖ μὲν εἶναι τέχνη, ὡς δὲ ὃ ἐμὸς λό- 
γος, οὐκ ἔστιν τέχνη, ἀλλ᾽ ἐμπειρία χαὶ τριβή. ταύτης 
μόριον χαὶ τὴν δητοριχὴν ἐγὼ καλῶ καὶ τήν γε χομμω- 
τιχὴν χαὶ τὴν σοφιστικήν, τέτταρα ταῦτα μόρια ἐπὶ τέτ- 
ταρσιν πράγμασιν. εἰ οὖν βούλεται Πῶλος πυνϑάνεσϑαι, 
πυνϑανέσϑω" οὐ γάρ πω πέπυσται, ὅττοῖόν φημι ἐγὼ 
τῆς κολαχξίας μόριον εἶναι τὴν δητορικήν, ἀλλ αὐτὸν λέ- 
ληϑα οὔπω ἀποκεχριμένος, ὃ δὲ ἐ ὁπαγξρωτᾷ, εἰ οὐ χαλὸν 
ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ δὲ αὐτῷ οὐχ ἀποκρινοῦμαι πρότερον, 
εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρὸν ἡγοῦμαι εἶναι τὴν δητοριχήν, πρὶν 
ἂν πρῶτον ἀποχρίνωμαι ὃ τι ἐστίν. οὐ γὰρ δίκαιον, ὦ 
Πῶλε" ἀλλ᾽ εἴπερ βούλει πυϑέσϑαι, ἐρώτα, ὁτιοῖον μό-- 
ριον τῆς κολαχξίας φημὶ εἶναι τὴν δητοριχήν. 

ΠΩΔ, ρωτῶ δή, καὶ ἀπόκριναι, ὁποῖον μόριον. 

ΣΩ, “ρ οὖν ἂν μάϑοις ἀποχριναμένου; ἔστιν γὰρ ἢ 
δητοριχὴ χατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον. 

ΠΩΛ. Τί οὐν; καλὸν ἢ αἰσχρὸν λέγεις αὐτὴν εἶναι; 

12 δοχεῖ -- οἱ πράγμασιν Αὐἱδεϊά. οἵ». 45 1 ο Τϊπάοτῇ | τ2 δοκεῖ --- 
26, 8 δικαιοσύνην Αὐἱϑεϊά. 1, ο, 6 Τιπάοτξ, οἵ. ῥῬγοίεσοιῃ, δὰ ΑὐἹβεϊά, 111 747 
Τιπάοτε 

4 ὀκνῶ γὰρ ΝΊΠΛΑΟΡ. 510ΡρΡ]. 7, Ηεἰπάογῇ: ὀκνῶ ΒῚ τι αἰσχυν- 
ϑείς ΕΧ ΘἸΙΠΘΠ6. ΔΡΟΡΥ. Ῥαγϑιπιτη 1811; αἰσχυνϑῇς Β, αἰσχυνθϑῆς Τ' 
24 οὕπω Ὁ: οὕτω ΒΤ᾽ 80 καὶ ἀπόκριναι ὁποῖον μόριον ἀβ]δνῖς 
(ορεῖ 223 

409: 

(Ε. 3764) 
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9, Ω, Αἰσχρὸν ἔγωγε" τὰ γὰρ χαχὰ αἰσχρὰ χαλῶ᾽ ἐπειδὴ 
Εν σοι ἀποχρίνασϑαι ὡς ἤδη εἰδότι ἃ ἐγὼ λέγω. 

ΓΟΡ. Μὰ τὸν “ία, ὦ Σώχρατες, ἀλλ ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸς 
συνίημι ὅ τι λέγεις. 

ΣΩ, Εἰχότως γε, ὦ ὦ Τοργία" οὐδὲν γάρ πω σαφὲς 
λέγω, Πῶλος δὲ ὅδε νέος ἐστὶ χαὶ ὀξύς. 

ΤῸΡ. ᾿“λλὰ τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὺ δ᾽ εἰπέ, πῶς λέγεις 
πολιτιχῆς μορίου εἴδωλον εἶναι τὴν ῥητοριχήν. 

ΣΩ. .Χ43λ. ἐγὼ πειράσομαι φράσαι, Ὁ γέ μοι φαίνεται 

εἶναι ἡ δητοριχή᾽" εἰ δὲ μὴ τυγχάνει ὃν τοῦτο, Πῶλος ὅδε 
ἐλέγξει. σῶμά που χαλεῖς τι χαὶ ψυχήν; 

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ τούτων οἴει τινὰ εἶναι ἑκατέρου 

εὐεξίαν; 
ΓῸΡ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Τί δέ; δοχοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὖσαν δ᾽ οὔ; οἷον 
τοιόνδε λέγω: πολλοὶ δοχοῦσιν εὖ ἔχειν τὰ σώματα, οὺς 
οὐχ ἂν ῥᾳδίως αἴσϑοιτό τις, ὅτι οὐχ εὖ ἔχουσιν, ἀλλορυν ἢ 
ἰατρός τὲ χαὶ τῶν γυμναστιχῶν τις. 

ΓῸΡ. ᾿“Ζληϑῆ λέγεις. 
Σῷ. Τὸ τοιοῦτον λέγω χαὶ ἕν σώματι εἶναι χαὶ ἐν 

ψυχῇ, ὃ τι ποιεῖ μὲν δοχεῖν εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν 
ψυχύν, ἔχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον. 

ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΏ. Φέρε δή σοι, ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον ἐπιδείξω 

) ὃ λέγω. δυοῖν ὄντοιν τοῖν πραγμάτοιν δύο λέγω τέχνας" 
τὴν μὲν ἐπὶ τῇ ψυχῇ πολιτιχὴν χαλῶ, τὴν δ᾽ ἐπὶ σώματι 
μίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἔχω σοι, μιᾶς δὲ οὔσης 
τῆς τοῦ σώματος ϑεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν μὲν 
γυμναστιχήν, τὴν δὲ ἰατριχήν" τῆς δὲ πολιτικῆς ἀντίστρο- 
φον μὲν τῇ γυμναστιχῇ τὴν νομοϑετιχήν, ἀντίστροφον δὲ 

6 νέος ἐστὶ καὶ ὀξύς ῬΒοξίαβ, Θυ1445 5. ν. νέος ἰ 30 καὶ τῇ ψυχῇ περιτί- 
ϑησινομοϑετικὴν καὶ δικαστικήν, τῷ δὲ σώματι ἰατρικὴν καὶ γυμναστιχὴν 
Ῥτοϊερομι. δὰ Αὐιβεά, 111 7γ47 Θιπάοτε 

[4] 

ἃ ἐγὼ λέγω ΒΤ: ὃ λέγω ΑτἸδάα5β, ἐγὼ δηΐε καλῶ ροϑβυϊ 
Ἡπρομίρ 10 ἡ ῥητορική Ἴ, ΑΥἰδί465: ῥητορική Β, οἷ. 5, 18 | 
τυγχάνει Τ: τυγχάνῃ Β 16 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ! δοκοῦν ΒΤ: οὐ καὶ 
δοκοῦσαν ἨΟΕΠΕΡΘΕΙς ΗΙ55ΙΠΚ 44 23 ἔχει ΒΤ: ἔχειν ΝΥ αἰάστανα 
27 τῇ ψυχῇ Β, 6Χ επγεηά. Τ: τὴν ψυχὴν Τ σώματι ΒΤ: τῷ σώματι 
ΔΡοσταρῆα 4380 ἀντίστροφον μὲν τῇ γυμναστικῇ ΑΥΙΒ[1[465: ἀντὲ 
μὲν τῆς γυμναστικῆς ΒΤ 
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τῇ ἰατριχῇ τὴν δικαιοσύνην. ἐπιχοινωνοῦσι “μὲν δὴ ἀλλή- 
λαις, ἅτε σπιερὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἑχάτεραι τούτων, Υ' τε ἰα- 
τριχὴ τῇ γυμναστιχῇ χαὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομοϑετιχῇ" 
ὅμως δὲ διαφέρουσίν τι ἀλλήλων. τεττάρων δὴ τούτων 
οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον ϑεραπευουσῶν τῶν 
μὲν τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν, ἡ χολαχευτιχὴ αἰσϑο- 
μένη, οὐ γνοῦσα λέγω ἀλλὰ ́ στοχασαμένη, τέτραχα ἑαυτὴν 
διανείμασα, ὑποδῦσα ὑττὸ ἕχαστον τῶν μορίων, ττροσποι- 
εἴται εἶναι τοῦτο ὑπὸ ὃ ὑπέδυ, καὶ τοῦ μὲν βελτίστου 
οὐδὲν φροντίζει, τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ ϑηρεύεται τὴν ἄνοιαν 
χαὶ ἐξαπατᾷ, ὥστε δοχεῖ τιλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ μὲν 
οὖν τὴν ἰατριχὴν ἡ ὀψοποιιχὴ ὑποδέδυχεν, καὶ προσποι- 
εἴται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι, ὥστ᾽ εἰ δέοι 
ἐν παισὶ διαγωνίζεσϑαι ὀψοποιόν τε καὶ ἰατρὸν ἢ ἐν 
ἀνδράσιν οὕτως ἀνοήτοις ὥσπερ οἱ παῖδες, πότερος 
ἐπαΐει περὶ τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ πονηρῶν, ὃ ἰατρὸς 

Ξ --Ξξ “Π}Χὰ 2 -- κ 2 ΄ , 

ἢ ὃ ὑψοποιός, λιμῷ ἂν ἀποϑαγνεῖν τὸν ἰατρόν. χκολαχείαν 
μὲν οὖν αὐτὸ χαλῶ, καὶ αἰσχρόν φημι εἶναι τὸ τοιοῦτον, 
ὦ Πῶλε -- τοῦτο γὰρ σρὸς σὲ λέγω - ὅτι τοῦ "ἡδέος 
στοχάζεται ἄνευ τοῦ βελτίστου" τέχνην δὲ αὐτὴν οὐ φημι 
εἶναι ἀλλ᾽ ἐμττειρίαν, ὅτι οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ὧν προς- 
φέρει, ὅττοῖ᾽ ἄττα τὴν φύσιν ἐστίν, ὥστε τὴν αἰτίαν 
ἑχάστου μὴ ἔχειν εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ τέχνην οὐ καλῶ, ὃ ἂν ἢ 
ἄλογον πρᾶγμα" τούτων δὲ πέρι εἰ ἀμφισβητεῖς, ἐϑέλω 
ὑποσχεῖν λόγον. 

Τῇ μὲν οὖν ἰατριχῇ, ὥσπερ λέγω, ἡ ὀψοπτοιιχὴ χολα- 
χεία ὑπόχειται" τῇ δὲ γυμναστιχῇ χατὰ τὸν αὐτὸν τρό- 
σον τοῦτον ἡ κομμωτική, καχοῦργός τε χαὶ ἀπιατηλὴ χαὶ 
ἀγεννὴς χαὶ ἀνελεύϑερος, σχήμασιν χαὶ χρώμασιν χαὶ 

20 τέχνην --- 22 ἐστίν 5000]. Δα Τῖοηνϑβ. ΤΉτδςο. πη ΒΕΚΙΚ δπεοά. 11 δόᾳ 

Ι τὴν δικαιοσύνην ΒΤ: τὴν δικαστικήν ῬΑΥΙΞΙΠῸ5 1810 4, ἢ 
δικαιοσύνη ΒΤ: ἡ δικαστικὴ Ῥατίβίηιιβ 1815 6 αἰσϑομένη ΑτἸδ[1- 
465: αἰσϑανομένη ΒΤ 9 ὑπὸ ὃ 501Ἰ1ρ51: ὅπου ΒΤ, ὅπερ Ὁ, Ατίϑε- 
465 ΙΟ ἄνοιαν ΒΤ: διάνοιαν ΔΡΟΡΎ. ΡΑΙΙΒΙ ΠῚ 1812, ̓ ὐγπατίαβ 
ΘΟΙοΡ. 78, εὔνοιαν Ἠδι546 5ρ6ο. οΥἹ. 87 τι δοκεῖ ΒΤ: δοκεῖν Ὁ 
(δοκεῖν πλείστου ἀξίαν εἶναι ΑἸ 5465) 14 ὀψοποιόν τε καὶ ἰατρὸν 
ἀδ]θν (οθαΐ 122 20 αὐτὴν ΒΤ; αὐτὸ ῬΑΙΙΒΙΠΠ5 1815, ΒΕΚΚΟΥ 
21 ὧν προσφέρει ΕἸοΙηιι5, (ΟΥ̓ΠΔΙΙ5 ΕΟΙοΡ. 78: ᾧ προσφέρει ἃ προς- 
φέρει ΕΣ ὦ σιροσφέρει Ατιϑεάθβ, ἃ προσφέρει Αϑί (λόγον δοῦναι 
ᾧ προσφέρει ἃ προσφέρει ΠΟΘΠΘΌΘΕΙς ΗΙ55ΙΠΚ 44) 26 κολακεία 
ἀο]ενῖι Ηἰγβοῆὶς 28 τοῦτον Τ᾽: τούτων Β, οὔ. Ατ5(1465 [τε ΒΤ: 
τε οὐσα ΕΧ ΕΠ6Πη6. ΔΡορτ. Ρ 

19) 
(Ε. 376) 
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λειότητι χαὶ ἐσϑήσει ἀπατῶσα, ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον 
κα ρα ἐφελκομένους τοῦ οἰχείου τοῦ διὰ τῆς γυμναστιχῆς 
ἀμελεῖν. ἵν οὖν μὴ μαχρολογῶ, ἐϑέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ 
οἱ γεωμέτραι --- ἤδη γὰρ ἂν ἴσως ἀχολουϑήσαις - ὅτι 
ὃ χομμωτιχὴ πρὸς γυμναστιχήν, τοῦτο ὀψοποιικὴ πρὸς 
ἰατριχήν" μᾶλλον δὲ ὧδε, ὅτι ὃ κομμωτιχὴ πρὸς γυμνα- 
στιχήν, τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοϑετιχήν, χαὶ ὅτι ὃ 
ὀψοττοιιχὴ πρὸς ἰατριχήν, τοῦτο δητοριχὴ πρὸς δικαιοσύ- 
γὴν. ὅτπτερ μέντοι λέγω, διέστηχεν οὕτω φύσει" ἅτε δ᾽ 
ἐγγὺς ὄντων φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ τιερὶ ταὐτὰ σοφε- 
σταὶ χαὶ ῥήτορες, χαὶ οὐχ ἔχουσιν ὃ τι χρήσωνται οὔτε 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι τούτοις. χαὶ 7ὰρ 
ἄν, εἰ μὴ ἥ «ψυχὴ τῷ σώματι ἐπεστάτει, ἀλλ αὐτὸ αὑτῷ, 
χαὶ μὴ ὑπὸ ταύτης κατεϑεωρεῖτο χαὶ διεχρένετο ἥ τὲ 
ὀιψοτπτοιιχὴ χαὶ ἢ ἰατριχή, ἀλλ αὐτὸ τὸ σῶμα ἔχρινε 
σταϑμώμενον ταῖς χάρισι ταῖς πρὸς αὑτό, τὸ τοῦ ἄναξα- 
γόρου ἂν πολὺ ἣν, ω φίλε Πῶλε --- σὺ γὰρ τούτων ἔμ- 
σειρος --, ὁμοῦ ἂν πάντα χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ αὐτῷ, 
ἀχρίτων ὄντων τῶν τε ἰατρικῶν χαὶ ὑγιεινῶν χαὶ ὄψο- 
ποιικῶν. ὃ μὲν οὖν ἐγώ φημι τὴν ῥητοριχὴν εἶναι, ἀχή- 
χοας" ἀντίστροφον ὀψοποιίας ἐν ψυχῇ, ὡς ἐχεῖνο ἐν σώ- 

(Π.37η7γ86) ματι. ἴσως μὲν οὖν ἄτοπον πεποέηχα, ὅτι σὲ οὐχ ἐῶν 

4606 

μαχροὺς λόγους λέγειν αὐτὸς συχνὸν λόγον ἀποτέταχα. 
ἄξιον μὲν οὖν ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν ἐστίν" λέγοντος γάρ 
μου βραχέα οὐχ ἐμάνϑανες, οὐδὲ χρῆσϑαι τῇ ἀποχρίσει, 

ἣν σοι ἀπελρινάμην, οὐδὲν οἷός τ ἦσϑα, ἀλλ ἐδέου διη- 
γήσεως. ἐὰν μὲν οὖν χαὶ ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου μὴ ἔχω 
ὅ τι χρήσωμαι, ἀπότεινε χαὶ σὺ λόγον, ἐὰν δὲ ἔχω, ἔα με 

1 λειότητι ΒΤ: λειότησι ΔρΡοστδρδα | ἐσθήσει (οταῦβ: αἰσϑήσει 
ΒΊ, ἐσϑῆτι "σε ἼτΣ ΕΕΣ ξλδτο ΕΧ οτηθηά. ἈΡΟΡΥ. (ΟΙ5ΠΠΠΙ ΔΉ ΠΙΤΗ 155, 
δηΐου πον. Ἰδοῖ 1 5, ἀνϑήσει ΑϑΞί, ὀσφρήσει Ἡ. ϑομ πα ΒΕ ΙΓ. 
172, εἰσϑέσει ἘϊΟΠίοΥ ΕἼΘΟΙΚΘΙ5. Τ6Ὲ Ρ. ΧΟΝῚΙ 233 (λειότητι αἰσϑή- 
σεις ἀπατῶσα Ὀᾶπμπης. ̓ ΘΟΙΏΠΊ. ἰϑ εἰς 14) 2 τοῦ διὰ τῆς γυμναστικῆς 
αἀε]ονι (ορεί 9 ὅπερ ΒΤ: ἅπερ (ογαὔϑβ (3 ὈΊ τα ἔογίαββα νεῦρα 
της τοι ἀδυιηΐ “ Ηεΐϊπάουῇ) 10 ταῦτα ΒΤ (ἐγγὺς ὄντων καὶ περὲ 
ταῦτα ΑΞ5Ὁ0) | σοφισταὶ καὶ ῥήτορες ΟΥ. ΔΡΟΡΎ. ΨΊΠΑΟΒΡ. 32, ἀε]εν!ξ 
Β΄ Β] οἰ ευτηδομεσ, δικασταὶ καὶ ῥήτορες ΟἸ Αϑὸ τ χρήσωνται ἘΣ 
χρήσονται Β, οἴ, νεῦϑ. 28 18 ἐφύρετο ΔΡΟΞΥΔΡΒΔ: ἐφέρετο ΒΤ 
Ι ἐν τῷ αὐτῷ ἀεἸ]εν!ξ ΗἸγβΟΒΙΡ: 19 ὑ γιεινῶν καὶ ἀεϊονι ΟΡτα 6 
δάνειβ. 1153 21 ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι (νε] ἀντίστροφον --- σώματι) 
ἀο]θνι Μογϑίδας Ἐπηδηά. 2 | ἐκεῖνο ΤΌ: ἐκεῖνον Β 28 χρήσωμαι 
ΒΤ; χρήσομαι ἴ 
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χρῆσϑαι" δίκαιον γάρ. καὶ νῦν ταύτῃ τῇ ἀποχρίσει εἴ τι 
ἔχεις χρῆσϑαι, χρῶ. 

ΠΩλΛ. Τί οὖν φής; κολαχεία δοχεῖ σοι εἶναι ἣ δητο- 
ριχή; 

ΣΩ, “Κολαχείας μὲν οὖν ἔγωγε εἶπτον μόριον. ἀλλ᾽ οὐ 
μνημονεύεις τηλιχοῦτος ὦν, ὦ Πῶλε; τί τάχα δράσεις; 

ΠΩΛ. “1ρ᾽ οὖν δοχοῦσί σοι ὡς ἐπ ΘΗ͂ΡΕΣ: ἐν ταῖς πόλεσι 

φαῦλοι νομίζεσϑαι οἱ ἀγαϑοὶ ῥήτορες; 
Σῶ. ἙἘρώτημα τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς ἢ λόγου τινὸς ἀρχὴν 

λέγεις; 

ΠΩΛ. Ἐρωτῶ ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐδὲ νομίζεσϑαι ἔμοιγε δοχοῦσιν. 
ΠΩΛ. Πῶς οὐ νομίζεσϑαι; οὐ μέγιστον δύνανται ἐν 

ταῖς πόλεσιν; 
ΣΩ, Οὔκ, εἰ τὸ δύνασϑαί γε λέγεις ἀγαϑόν τι εἶναι 

τῷ δυναμένῳ. 
ΠΩΛ. ᾿4λλὰ μὲν δὴ λέγω γε. 
ΣΩ. Ἐλάχιστον τοίνυν μοι δοχοῦσιν τῶν ἐν τῇ πόλει 

δύνασϑαι οἱ δήτορες. 
Ππῶλ. Τί δ᾽; οὐχ, ὥσπερ οἱ τύραννοι, ἀποχτεινύασίν 

τε ὃν ἂν βούλωνται, χαὶ ἀφαιροῦνται χρήματα χαὶ ἐχ- 
βάλλουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοχῇ αὑτοῖς; 

ΣΏ. Νὴ τὸν κύνα, ἀμφιγνοῶ μέντοι, ὦ Πῶλε, ἐφ᾽ 
ἑχάστου ὧν λέγεις, πότερον αὑτὸς ταῦτα λέγεις καὶ γνώ- 
μην σαυτοῦ ἀποφαίνει, Υ ἐμὲ ἐρωτᾷς. 

πολ. .4λλ᾽ ἔγωγε σὲ ἐρωτῶ. 
ΣΩ, Εἶεν, ὦ φίλε" ἔπειτα δύο ἅμα με ἐρωτᾷς; 
ΠΩΛ. Πῶς δύο; 
ΣΩ, Οὐκ ἄρτι οὕτω πως ἔλεγες, ὅτι ἀπτοχτεινύασιν οἱ 

ῥήτορες οὺς ἂν βούλωνται, ὥσπερ οἱ τύραννοι, χαὶ χρή- 
ματα ἀφαιροῦνται χαὶ ἐξελαύνουσιν ἔχ τῶν πόλεων ὃν ἂν 
δοχῇ αὐτοῖς; 

ΠΩΛ. Ἔγωγε. 

Σῷ. “έγω τοίνυν σοι, ὅτι δύο ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐρωτήματα, 

34 λέγω -- 32, τ4 ἀδικεῖν ΘίοὈ. ἤογ]ενσ. 45, 31 

6 δράσεις ΒΤ: λείπουσι πρεσβύτης γενόμενος ἴῃ Τ,ΔΤΡ'. ΓΕ ΘΠ 15- 
β'τὴδ τῇδ Ὁ 1 ἐρωτῶ» Β 1τ7 μὲν Ηεϊπαοτῇ: μὴν ΒΤ 27 εἶεν 
ΤΌ: εἰ ὃν Β | ἔπειτα Τ᾽: ἐπεὲ τὰ Β, 5εα βιργα ἐ 785. 29 ὅτι 6 Χ 
Θῃη6Πά. ΔΡΟΡΥ. ( ΟἸΒΠΠΠΙΔΠΙΠῚ 155: δἰ ὅτι ΒΊ, εἰ οὐχὶ Γαυτοπίϊδηι5 
ΝΠ ὃς 34 ἐρωτήματα ΔΡΟΡΥΆΡΒΔ: τὰ ἐρωτήματα ΒΤ 
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χαὶ ἀποχρινοῦμαί γέ σοι πρὸς ἀμφότερα. φημὶ γάρ, 
Πῶλε, ἐγὼ χαὶ τοὺς δήτορας χαὶ τοὺς τυράννους δύνα- 
σϑαι μὲν ἐν ταῖς πόλεσιν σμιχρότατον, ὥσπερ γυνδὴ 
ἔλεγον" οὐδὲν γὰρ ποιεῖν ὧν βούλονται, ὡς ἔπος εἰπεῖν" 
ποιεῖν μέντοι ὅ τι ἂν αὐτοῖς δόξῃ βέλτιστον εἶναι. 

ΠΩΛ. Οὐχ οὖν τοῦτο ἔστιν τὸ μέγα δύνασϑαι: 
ΣΩ. Οὔχ, ὡς γέ φησιν Πῶλος. 

ΠΩΛ. Ἐγὼ οὔ φημι; φημὶ μὲν οὖν ἔγωγε. 
ΣΩ. Μὰ τὸν --- οὐ σύ γε, ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασϑαι φὴς 

ἀγαϑὸν εἶναι τῷ δυναμένῳ. 
ΠΩΛ. Φημιὲ γὰρ οὖν. 
ΣΩ, ᾿2γαϑὸν οὖν οἴει εἶναι, ἐάν τις ποιῇ ταῦτα, ἃ ἂν 

δοχῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, γοῦν μὴ ἔχων, χαὶ τοῦτο καλεῖς 
μέγα δύνασϑαι; 

ΠΩΛ. Οὐχ ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ἀποδείξας τοὺς ῥήτορας νοῦν ἔχοντας χαὶ 

τέχνην τὴν δητοριχὴν ἀλλὰ μὴ χκολαχείαν, ἐμὲ ἐξελέγξεις; 
εἰ δέ με ἐάσεις ἀνέλεγχτον, οἱ δήτορες οἱ ποιοῦντες ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἃ δοχεῖ αὐτοῖς χαὶ οἱ τύραννοι οὐδὲν ἂγα- 
ϑὸν τοῦτο χεχτήσονται, ἢ δὲ δύναμίς ἐστιν, ὡς σὺ φής, 
ἀγαϑόν, τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοχεῖ χαὶ σὺ ὁμολογεῖς 
χαχὸν εἶναι" ἢ οὔ; 

ΠΩλΛ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Πῶς ἂν οὖν οἱ ῥήτορες μέγα δύναιντο ἢ οἱ τύ- 

ραγγοι ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐὰν μὴ Σωχράτης ἐξελεγχϑῇ ὑπὸ 
Πώλου ὅτι ποιοῦσιν ἃ βούλονεμβε: 

ΠΩΛ. Οὗτος ἀνήρ -- 
ΣΩ, Οὐ φημι ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βούλονται" ἀλλά μ 

ἔλεγχε. 
ΠΩΛ. Οὐχ ἄρτι ὡμολόγεις ποιεῖν ἃ δοχεῖ αὐτοῖς βέλ- 

τιστα εἶναι ἱτούτου πρόσϑεν]; 
ΣΏ. Καὶ γὰρ νῦν ὁμολογῶ. 

5. βέλτιστον εἶναι ἀε]ενὶ: ζορεί 6 οὐκ ΡΝ ἩδΥΊΔΠΗ: οὐκοὺν 
Β, οὐκοῦν Τ᾽ 9 φῆς ΒαϊζεοΥ οἴ. δαϊε. πη. ΧἼΠΙ: ἔφης ΒΤ τ2ἃ ἂν 
Β, ἘΧ Θισἐ πῇῃ: Ὁ. δίοθαευς: ἅτ 13 Δέλαας ΤΣ εἶναι ἀεἸενι (οθεί 
123 16 ἀποδείξας - ἐξελέγξεις ΕΠ ΓΞΟΒΙΡ: ἀποδείξεις - -- ἐξελέγξας 
ΒΤ 17 τὴν ῥητορικὴν ἀεἴενὶ ακείαν οὖσαν τα 
Ηεϊηάοτῇ 20 τοῖτο ΒΤ: τούτω ΥΘΟΘῊ5 ὧν ἡ δὲ ΒΤ: εἰ δὲ 51ο- 
Ῥαδι5, εἰ δὴ Ηεἰηάοτῇ, ἡ δὴ Αϑί 30 ἄρτι ΒΤ: ἄρα οἸἴτα Αϑέ |βελ- 
τιστα εἶναι ἀεἸενι (οὈεῖ 1223 31 τούτου πρόσϑεν ἀεϊονι ΒΟ] δ οσ- 
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ΠΩΛ. Οὐχ οὖν ποιοῦσιν ἃ βούλονται; 
ΣΩ. Οὔ φημι. 
ΠΩΛ. Ποιοῦντες δὲ ἃ δοχεῖ αὐτοῖς; 
δι δὴ μέ. 
ΠΩΛ. Σχέτλια λέγεις καὶ ὑπερφυᾷ, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ. Μὴ κατηγόρει, ὦ λῷστε Πῶλε, ἵνα προσείπω 

σὲ χατὰ σε ἂλλ᾽ εἰ μὲν ἔχεις ἐμιὲ ἐρωτᾶν, ἐπίδειξον ὅτι 
ινεύδοιμιαι, εἰ δὲ μή, αὐτὸς ἀποχρίνου. 

ΠΩΛ. .453λῚλὴ ἐϑέλω ἀποχρίνεσϑαι, ἵνα χαὶ εἰδῶ ὅ τι 
λέγεις. 

Σῷ, Πότερον οὖν σοι δοχοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι τοῦτο 
βούλεσθαι, ὃ ἂν πράττωσιν ἑκάστοτε, ἢ ἐχεῖνο, οὗ ἕνεχα 
σιράττουσιν τοῦϑ᾽ ὃ πράττουσιν; οἷον οἱ τὰ φάρμαχα 
χείνοντες πτταρὰ τῶν ἰατρῶν πότερόν σοι δοχοῦσιν τοῦτο 

“ -» ͵ ᾽ὔ 

5 βούλεσθαι, ὅπερ ποιοῦσιν, πίνειν τὸ φάρμαχον χαὶ ἂλ- 
-» ΝΝ - ς , ς ’ γεῖν, ἢ ἐχεῖνο, τὸ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνεχα πίνουσιν; 

- “ ,ὔ 

ΠΩΛ. 4ῆλον ὅτι τὸ ὑγιαίνειν. 
2 “ Ν ς , , κ Ἀ »7 

ΣΩ. Οὐὑχοῦν χαὶ οἱ πλέοντές τε χαὶ τὸν ἄλλον χρημα- 
» [ἃ 

τισμὸν χρηματιζόμενοι οὐ τοῦτό ἐστιν ὃ βούλονται, ὃ 
ποιοῦσιν ἑχάστοτε" τίς γὰρ βούλεται τιλεῖν τε καὶ κινδυ- 

2 -: 3 ἘΞ 

γεύειν χαὶ πράγματ᾽ ἔχειν; ἀλλ᾽ ἐχεῖνο, οἶμαι, οὐ ἕνεχα 
πλέουσιν, πλουτεῖν" [πλούτου γὰρ ἕνεχα πλέουσιν]. 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
ϑ, “. ᾽ ,ὔ 

Σῷ. “42λλο τι οὖν οὕτω χαὶ περὶ πάντων, ἐάν τίς τι 
, “ , 9 - ᾽7 «Ὁ 7 2 2 

πράττῃ ἕνδεχά του, οὐ τοῦτο βούλεται, ὁ πράττει, ἀλλ 
ἐχεῖνο, οὐ ἕνεχα πράττει; 

πολ. Δ ναί. 
φ Ὁ ἼΣΑ τὴ -» 2 .« 9ῈΓΝ, 7. 2 ΄, 

ΣΩῶ. .«10. οὖν ἔστιν τι τῶν ὄντων, Ο οὐχὶ τοι ἀγαϑὸν 

γ᾽ ἐστὶν ἢ χαχὸν ἢ μεταξὺ τούτων οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε 
χαχόν; 

Ἀν: 3.1τν Ὁ Ψ ΄, 
ΠΩΛ. Πολλὴ ἄνάγχη, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, Οὐχοῦν λέγεις εἶναι ἀγαθὸν μὲν σοφίαν τε χαὶ 

6 ὦ λῶστε Πῶλε, ἵνα προσείπω σὲ κατὰ σε Ἡεττπορ. τῃείου. σύδεο. 1 
437 5Ρεῆρεὶ 

τ οὐκοῦν Β, οὔκουν Ὁ 3 ποιοῦντες δὲ ΒΤ: ποιοῦσι δὲ 51ο- 
Ῥάαθιιβ, ποιοῦντες Θίοθαθριι5, ΝΊΠ400. 2: κὶ σχέτλια ΒΊΤ; σχέτλιά γε 
Βίοθδθιβ 17 δῆλον ὅτι τὸ ὑγιαίνειν Β, σοάδχ Α ϑίορεδει: δῆλον 
ὅτι τὸ ὑγιαίνειν οὗ ἕνεκα πίνουσιν οτη. Τ, ἴῃ τηᾶῦρ. Δα 4. αἱ νἀ δίαγ 
Τ 9 ἐστιν ὃ ἀεἸ]ονὶ ΗΙγβομὶρ 22 πλούτου γὰρ ἕνεκα πλέουσιν 
ἀεδ]ενι (ορεί, τούτου γὰρ ἕνεκα πλέουσιν ςοάδχ Β 5ίοβαβξιὶ, (ογαδϑβ 
24 ἀλλ᾿ στ ΒῚ 381 οὐδέν, πολλὴ ἀνάγκη ἩδΙπάογ 32 εἶναι ἀγα- 
ϑὸν ΒΤ; ἀγαϑὰ 5τοΡᾶξι5 
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ὑγίειαν χαὶ τπιλοῦτον χαὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, χαχὰ δὲ τάἀ- 
γαγτία τούτων; 

ΠΩΛ, Ἔγωγε. 

ΣΩ, Τὰ δὲ μήτε ἀγαϑὰ μήτε χαχὰ ἄρα νϑνάδε λέγεις, 
408 ἃ ἐγέοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαϑοῦ, ἐνίοτε δὲ τοῦ καχοῦ, 

ἐγίοτε δὲ οὐδετέρου, οἷον καϑῆσϑαι χαὶ βαδίξειν χαὶ τρέ- 
χειν χαὶ πλεῖν, χαὶ οἷον αὖ λέϑους χαὶ ξύλα χαὶ τἄλλα 
τὰ τοιαῦτα; οὗ ταῦτα λέγεις; ἢ ἄλλ ἄττα χαλεῖς τὰ μήτε, 
ἀγαϑὰ μήτε καχά; 

ΠΩΛ. Οὔνχ, ἀλλὰ ταῦτα. 
ΣΩ, Πότερον οὖν τὰ μεταξὺ ταῦτα ἕνεχα τῶν ἀγαθῶν 

πράττουσιν, ὅταν πράττωσιν, ἢ τἀγαϑὰ τῶν μεταξύ; 
ΠΩΛ. Τὰ μεταξὺ δήπου τῶν ἀγαϑῶν. 
πῶ Τὼ ἀγαϑὸν ἄρα διώκοντες καὶ βαδίζομεν, ὅταν 

βαδίξωμεν, οἰόμεγοι βέλτιον εἶναι, χαὶ τὸ ἐναντίον ἕστα- 
μὲν, ὅταν ἑστῶμεν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεχα, τοῦ ἀγαϑοῦ" ἢ οὔ; 

ΠΟΛ Ναί. 

Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ ἀποχτείνυμεν, εἴ τιν᾽ ἀποχτείνυμεν, 
χαὶ ἐχβάλλομεν χαὶ ἀφαιρούμεϑα χρήματα, οἰόμενοι 
ἄμεινον εἶναι ἡμῖν ταῦτα ποιεῖν ἢ μή; 

ΠΩΛ. Παάνυ γε. 
Σῷ. ἽὭνεχ ἄρα τοῦ ἀγαϑοῦ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν 

οἱ ποιοῦντες. 

ΠΩΛ. Φημί. 
Σῷ, Οὐχοῦν ὡμολ ογήσαμιεν, ἃ ἕνεχά του ποιοῦμεν, μὴ 

ἐχεῖνα βούλεσϑαι, ἀλλ ἐχεῖνο, οὗ ἕνεχα ταῦτα ποιοῦμεν; 
ΠΩΛ. Μαάλιστα. 
Σῷ,. Οὐχ ἄρα σφάττειν βουλόμεϑα οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ἐχ 

τῶν πόλεων οὐδὲ χρήματα ἀφαιρεῖσϑαι ἁπλῶς οὕτως, 
ἀλλ᾽ ξὰν μὲν ὠφέλιμα ἢ ταῦτα, βουλόμεϑα πράττειν αὐτᾶ, 
βλαβερὰ δὲ ὄντα οὐ βουλόμεϑα. τὰ γὰρ ἀγαϑὰ βουλό- 
μεϑα, ὡς φὴς σύ, τὰ δὲ μήτε ἀγαϑὰ μήτε χαχὰ οὐ βου- 
λόμεϑα, οὐδὲ τὰ καχά. ἢ γάρ; ἀληϑῆ σοι δοχῶ λέγειν, ὦ 
Πῶλε, ἢ οὔ; τί οὐχ ἀποχρίνει; 

6 οὐδετέρου Τι οὐδ' ἑτέρου Β 12 ὅταν ΒΤ: οἱ ἂν Ἠεϊπάοτῇ 
18 εἴ τιν᾽ ἀποκτείνυμεν ΒΤ: εἴτιν᾽ ἀποκτίννυμεν Ῥ, ὅταν τινὰ ἀπο- 
κτιννύω κεν Ῥαγιϑίπιβ 1815, ὅταν τιν᾽ ἀποκτέννυμεν ΒΑ 5:16 6 515 {, 
ὅταν τιν᾽ ἀποκτιννῦμεν Μαίιηϊδθ, ὅταν ἀποκτέννομεν (νΕ] ἀποκτιν- 
νῦμεν) Αϑβί, ὅταν ἀποκτιννύονμεν ΗἸγβοϊ 20 μή ΒΤ: οὐ Μεοι- 
τηδηΠἸδηῖθ 33 ἢ γάρ; ἀἰϑ.ΠΧΙ ΡΥ Πγι15 ΘΟ] ΘΙ ΘΥΠΊΔΟ ΠΕ 434 τί 
οὐκ ἀποκρίνει ἀφἸανι ΤΠ 6 ΌΒΟὨΙ6 
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ΠΩλ. ᾿“ληϑῆ. 
ΣΏΩ. Οὐχοῦν εἴσχτερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ τις ἀποχτεί- 

γει τινὰ ἢ ἐκβάλλει ἔχ πόλεως ἢ ἀφαιρεῖται χρήματα, 
εἴτε τύραννος ὧν εἴτε ῥήτωρ, οἰόμενος ἄμεινον εἶναι 
αὐτῷ, τυγχάνει δὲ ὃν χάχιον, οὗτος δήπου ποιεῖ ἃ δοχεῖ 
αὐτῷ" ἢ γάρ; 

πολ. ναί. 

Σῷ. χζΖ2ρ᾽ οὖν καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα 
χαχὰ ὄντα; τί οὐχ ἀποχρίνει; 

ΠΩΛ. ζ4λ. οὔ μοι δοχεῖ ποιεῖν ἃ βούλεται. 
Σῷ. Ἔστιν οὖν ὅπως ὃ τοιοῦτος μέγα δύναται ἐν τῇ 

στόλει ταύτῃ, εἴπερ ἐστὶ τὸ μέγα δύνασθαι ἀγαϑόν τι 
χατὰ τὴν σὴν ὁμολογίαν; 

ΠΩΛ. Οὐχ ἔστιν. 
ΣΩ, ᾿ζΖ2ληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, λέγων ὅτι ἔστιν ἄνϑρω- 

στον ποιοῦντα ἕν πόλει ἃ δοχεῖ αὐτῷ μὴ μέγα δύνασϑαι 
μηδὲ ποιεῖν ἃ βούλεται. 

ΠΩΛ. Ὡς δὴ σύ, ὦ Σώχρατες, οὐχ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί 
σοι ποιεῖν ὃ τι δοχεῖ σοι ἐν τῇ πόλει μᾶλλον ἢ μή, οὐδὲ 
ζηλοῖς ὅταν ἴδης τινὰ ἢ ἀποχτείναντα ὃν ἔδοξεν αὐτῷ ἢ 
ἀφελόμενον χρήματα ἢ δήσαντα. 

ΣΏΩΏ. “ιχαίως λέγεις ἢ ἀδίκως; 
ΠΩΛ. Ὁπότερ᾽ ἂν ποιῇ, οὐχ ἀμφοτέρως ζηλωτός ὲ ἐστιν; 

Σῶ. Εὐφήμει, ὦ Πῶλε. 
Ππῶλ. Τί δή; 
ΣΩ, Ὅτι οὐ χρὴ οὔτε τοὺς ἀζηλώτους ζηλοῦν οὔτε 

τοὺς ἀϑλίους, ἀλλ᾽ ἐλεεῖν. Ἵ 
ΠΩΛ. Τί δέ; οὕτω σοι δοχεῖ ἔχειν ττερὶ ὧν ἐγὼ λέγω 

τῶν ἀνϑρώπων; 
Σῶ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΠΩΛ. Ὅστις οὖν ἀπτοχτείνυσιν ὃν ἂν δόξῃ αὐτῷ, δι- 
καίως ἀποχτεινύς, ἄϑλιος δοχεῖ σοι εἶναι καὶ ἐλεεινός; 

ΣΩ. Οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. 
ΠΩλΛ. Οὐχ ἄρτι ἄϑλιον ἔφησϑα εἶναι; 
ΣΩ. Τὸν ἀδίχως γε, ὦ ἑταῖρε, ἀπτοχτείναντα, καὶ ἐλε- 

ἑξινόν γε πρός" τὸν δὲ διχαίως ἀζήλωτον. 
5. αὐτῷ ΒΤ: αὑτῷ ΒεοΚΙ τυγχάνει δὲ ὃν κάκιον ἀο]εν! ΗἸγΒΟΗΪρ' 

12 ταύτῃ ἄε]ονῖς ΕἸπἀείβθη, τοιαύτῃ ΟἸΐτη Αϑέ τι6 ἐν πόλει ΒΤ: 
ἐν τῇ πόλει Δροφταρμα 23 ζηλωτός Ι.αὐτεπίϊδηυ5 ΧΝΤΙ 8ς, Αϑί: 
ζηλωτὸν ΒΤ 28 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ 36 γε ϑίοραειϑ: δὲ ΒΤ, ς, 
ΕλπτΠγ ἄετη. 14, 1 | τὸν δὲ Τ; τόνδε Β 

. 
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(378) ΠΩΛ. Ἦ ποὺυ ὃ γε ἀποϑνήσχων ἀδίκως ἐλεεινός τε 
χαὶ ἀϑλιός ἔστιν. 

Σῷ. Ἥττον ἢ ὃ ἀποχτεινύς, ὦ Πῶλε, χαὶ ἧττον ἢ ὃ 
διχαίως ἀποϑνήσχων. 

ΠΩΛ. Πῶς δῆτα, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ, Οὕτως, ὡς μέγιστον τῶν χαχῶν τυγχάνει ὃν τὸ 

ἀδιχεῖν. 
ΠΩΛ. Ἦ γὰρ τοῦτο μέγιστον; οὐ τὸ ἀδιχεῖσϑαι μεῖζον; 
ΣΩῷ. ἭΧκχιστά γε. 
ΠΩΛ. Σὺ ἄρα βούλοιο ἂν ἀδιχεῖσϑαι, μᾶλλον ἢ ἀδι- 

χεῖγ; 

σ᾽ Σῶ. Βουλοίμην μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα" εἰ δ᾽ ἄναγ- 
χαῖον εἴη ἀδιχεῖν ἢ ἀδιχεῖσϑαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδι- 
χεῖσϑαι ἢ ἀδικεῖν. 

ΠΩΛ. Σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐχ ἂν δέξαιο; 
ΣΩ, Οὔχ, εἰ τὸ τυραννεῖν γε λέγεις ὅττερ ἐγώ. 
ΠΩΛ. .ζ453λ}. ἔγωγε τοῦτο λέγω ὅτπτερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν 

τῇ πόλει, ὃ ἂν δοχῇ αὐτῷ, ποιεῖν τοῦτο, χαὶ ἄποχτει- 
γύντι χαὶ ἐχβάλλοντι χαὶ πάντα πράττοντι χατὰ τὴν αὖ- 
τοῦ δόξαν. 

ΣΩ, Ὁ μαχάριε, ἐμοῦ δὴ λέγοντος τῷ λόγῳ ἐπιλαβοῦ. 
Ὁ εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν ἀγορᾷ πληϑούσῃ λαβὼν ὑπὸ μάλης ἔγχει- 

. ρίδιον λέγοιμι πιρὸς σὲ ὅτι ὦ Πῶλε, ἐμοὶ δύναμίς τις καὶ 
τυραννὶς ϑαυμασία ἄρτι προσγέγονεν" ἐὰν γὰρ ἄρα ἐμοὶ 
δόξῃ τινὰ τουτωνὶ τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ δρᾷς αὐτίχα 
μάλα δεῖν τεϑνάναι, τεϑνήξει οὗτος ὃν ἂν δόξῃ" χἄν τινα 
δόξῃ μοι τῆς χεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν, χατεαγὼς 
ἔσται αὐτίχα μάλα, κἂν ϑοἰίμάτιον διεσχίσϑαι, διεσχισμέ- 

Ἑ γον ἔσται" οὕτω μέγα ἐγὼ δύναμαι ἐν τῇδε τῇ πόλει" εἶ 
οὖν ἀπιστοῦντί σοι δείξαιμι τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως ἂν 
εἴποις ἰδὼν ὅτι ὦ Σώχρατες, οὕτω μὲν ττάντες ἂν μέγα 
δύγαιντο, ἐπεὶ χἂν ἐμπρησϑείη οἰχία τούτῳ τῷ τρόττῳ 
ἥντιν᾽ ἄν σοι δοχῇ, καὶ τά γε ᾿“ϑηναίων νεώρια καὶ τριή-- 

3 δᾶ ὦ δάά. πάνυ μὲν οὖν γασρη5 Ὁ 8 ἢ ΒΤ: εἰ βιρζα ἢ " 
13 εἴη ΒΤ: εἴη ἢ Ηϊγβοῃὶρ 14 ἢ ἀδικεῖν ἀφΙανι ορες 9 αὑτοῦ 
Τ: αὐτοῦ Β 21 τῷ λόγῳ ΒΤ: τῶν λόγων Βυάδεοιι5. σοπηπη. Πρ. 
σΥ. 290, τὸν λόγον ΟἸϊτη Αϑβί, τοῦ λόγου 6Χ Θπη6ηά. ῬΑΥΙβΙΠ5 2ΙΙῸ 
22 πληϑούσῃ Β, 564 ῃ ἴῃ Γἴ45. 27 κατεαγέναι ΔΡΟΡΥΆΑΡΠΑ: κατεα- 
γῆναι ΒΤ 28 κάνϑ'᾽ οἱμάτιον Τ 33 ἥντιν᾽ ἄν σοι δοκῇ δἀρο- 
ΟΎΔΡΠΑ: ἥντιν᾽ ἄν σοι δοκοῖ ΒΊ, ἥντινά σοι δοκοῖ ῬαΑΥΙΒΙΠιι5 815 | 
καὶ ΒΤ; καὶ αἱ ϑομαείεσ δά Αρο]]. ἈΠοά. 1 τό4 
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ρεις καὶ τὰ πλοῖα πάντα χαὶ τὰ δημόσια χαὶ τὰ ἴδια" 
ἀλλ οὐκ ἄρα τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ μέγα δύνασϑαι, τὸ ποιεῖν ἃ 
δοχεῖ αὐτῷ" ἢ δοχεῖ σοι; 

ΠΩΛ. Οὐ δῆτα οὕτω γε. 
᾿ς ΣΩ. ἜἌχεις οὖν εἰπεῖν δὲ ὅ τι μέμφει τὴν τοιαύτην 410 
δύναμιν; 

ΠΩλ. Ἔγωγε. 
ΣΟ 7 δή; λέγε: 
ΠΩΛ. Ὅτι ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα ζημιοῦσϑαί 

το ἔστιν. 
Σῷ, Τὸ δὲ ζημιοῦσϑαι οὐ καχόν; 
ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν, ὦ ϑαυμάσιε, τὸ μέγα δύνασϑαι πάλιν 

αὖ σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν πράττοντι ἃ δοχεῖ ἕπηται τὸ 
15 ὠφελίμως πράττειν, ἀγαϑόν τε εἶναι, χαὶ τοῦτο, ὡς ἔοι- 

χεν, ἐστὶν τὸ μέγα δύνασθαι" εἰ δὲ μή, καχὸν καὶ σμιχρὸν 
δύνασϑαι" σχεψώμεϑα δὲ καὶ τόδε" ἀλλο τι ὁμολογοῦμεν Β 

(1 1678) ἐνέοτε μὲν ἄμιεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν, 
ἀττοχτεινύναι τε χαὶ ἐξελαύνειν ἀνθρώπους χαὶ ἀφαιρεῖ- 

29 σϑαι χρήματα, ἐνίοτε δὲ οὔ; 
ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
Σῷ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, καὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ᾽ 

ἐμοῦ ὁμολογεῖται. 
πολ. Ναί. 

’ 3 Ἁ ᾿ 327 Χ - τ 

25 Σῶ, Ποτὲ οὖν σὺ φῇς ἀμξινον ξίναι ταῦτα ποιεῖν: 
εἰπὲ τίνα ὅρον δρίζει. (Ε 3798) 

ΠΩΛ. Σὺ μὲν οὖν, ὦ Σώχρατες, ἀπόχριναι [ταὐτὸ] 
τοῦτο. 

Σῶ, ᾿γὼ μὲν τοίνυν φημί, ὦ Πῶλε, εἴ σοι παρ᾽ ἐμοῦ ας 
30 ἥδιόν ἐστιν ἀχούειν, ὅταν μὲν δικαίως τις ταῦτα ποιῇ, 

ἄμεινον εἶναι, ὅταν δὲ ἀδίκως, κάκιον. 
ΠΩΛ. ΔΧαλεπόν γέ σε ἐλέγξαι, ὦ Σώχρατες" ἀλλ᾽ οὐχὶ 

χἂν τειαῖς σε ἐλέγξειεν, ὅτε οὐχ ἀληϑῆ λέγεις; 
ΣΩ. Πολλὴν ἄρα ἐγὼ τῷ παιδὶ χάριν ἕξω, ἴσην δὲ 

15 ἀγαϑόν τε ΒΤ; ἀγαϑόν τι Ἡεϊηάοτῇ 16 μή, καὶ κακόν; 
σμικρὸν ΘΟ] ΘΙΘΥΤΊΔΟΠΘΥ 17 δύνασθαι; ἀϊδίηχὶ ΗἩδιτηδηη [σκεψώ- 
μεϑα Τ, Ξε σκεψωμε ἴῃ τὰ5. [ ἀλλ ὅτι Β 25 πότε ΑἸαϊπΠδ: πότε- 
ρον ΒῚ᾽ 2427 ταὐτὸ ἀε]επάσπ) να] αὐτὸς ΞΟ] πάπτῃ ραΐαν! Ηείη- 
ἀογί, ταὐτὸ εχ αἰϊτοργαρηΐϊα ἡδίαπι οἴ. Τηδδείεί. 64, 32, σαυτῷ 
τοῦτο ([οταὅ5, αὐτὸ τοῦτο ΟἸἸτη Αδὶ 209 μιὲν τοίνυν Τὶ μέντοι νῦν Βὶ 
33 καν ΒΤ; ἂν Ἡοϊπάο 34 ἴσην ΤΌ: ἴσιν Β 

Ῥίαζ υοῖ. Υ7111. 8 
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᾽, ᾽ 5 ᾿ Ρ] . “τ ͵ 

χαὶ σοί, ἐάν με ἐλέγξῃς καὶ ἀτταλλάξῃς φλυαρίας. ἀλλὰ 
μὴ κάμῃς φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν, ἀλλ᾽ ἔλεγχε. 

ΠΩΛ ᾿“λλὰ μήν, ὦ Σώχρατες, οὐδέν γέ σε δεῖ πα- 
λαιοῖς πράγμασιν ἐλέγχειν" τὰ γὰρ ἐχϑὲς χαὶ πρῴην γε- 
γονότα ταῦτα ἵχανά σε ἐξελέγξαι ἐστὶν χαὶ ἀποδεῖξαι, ὡς 

᾿ 2 - , » 

πολλοὶ ἀδιχοῦντες ἄνϑρωττοι εὐδαΐμιονές εἰσιν. 
ΣΩ. Τὰ ποῖα ταῦτα; 

ΡΒ] ΄ ΄ - Ἁ , ες - 

ΠΩΛ. ““ρχέλαον δήπου τοῦτον τὸν Περδίχχου δρᾷς 
, ΄ ᾿ ἄρχοντα Μακχεδογίας; 

΄ Ρ] 2 

ΣΩ. Εἰ δὲ μή, ἀλλ᾿ ἀχούω γε. 
ΠΩλ. Εὐδαίμων οὖν σοι δοχεῖ εἶναι ἢ ἄϑλιος; 
ΣΩ. Οὐκ οἶδα, ὦ Πῶλε" οὐ γάρ πω συγγέγονα τῷ 

3 , 

ἀνδρί. 
, ᾽Ὰ ᾿ , 2 ΄ 

ΠΘΛ. Τί δέ; συγγενόμενος ἂν γνοίης, ἄλλως δὲ αὐτό- 
σ΄ ) - 

ϑεν οὐ γιγνώσχεις ὅτι εὐδαιμονεῖ; 
ΣΩ. Μὰ 42 οὐ δῆτα. 

-" ΄ ΕῚ ΄ [4 2 Χ , 

ΠΩΛ. “ῆλον δή, ὦ Σώχρατες, ὅτι οὐδὲ τὸν μέγαν βα- 
σιλέα γιγνώσχειν φήσεις εὐδαίμονα ὄντα. 

᾿ς: ἤν - ἥδ εν 2 ν 5 ἃ , “ 
᾿ ΣΘ. Καὶ ἀληϑῆ γε ἐρῶ" οὐ γὰρ οἶδα παιδὲέας ὅττως 
ἔχει χαὶ δικαιοσύνης. 

ΠΩΛ. Τί δέ; ἐν τούτῳ ἢ πᾶσα εὐδαιμονία ἐ ἐστίν; 
ΣΩ. Ὡς γε ἐγὼ λέγω, ὦ Πῶλε" τὸν “μὲν γὰρ χαλὸν 

2 ᾿ 23 ΄ 

χᾶγαϑον ἄνδρα χαὶ 7υναῖχα εὐδαίμονα. εἶναί φημι, τὸν 
δὲ ἄδιχον χαὶ πονηρὸν ἄϑλιον. 

ΠΟΛ. ϑλιος ἄρα οὗτός ἐστιν ὃ ᾿ χόλαιθα χατὰ τὸν 
Ἁ 

σὸν λόγον; 

ΣΩ. Εἴπερ γε, ὦ φίλε, ἄδιχος. 
. ν -» 2 μ 

ΠΩΛ. “λλὰ μὲν δὴ πῶς οὐχ ἄδικος; ᾧ γε προσῆχε 
- - Φῖν [- - , 

μὲν τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἣν νῦν ἔχει, ὄντι ἐχ γυναικὸς ἣ ἣν 
. , - , 32 Ὁ 

δούλη ᾿Ἰλχέτου τοῦ Περδίχκου ἀδελφοῦ, καὶ χατὰ μὲν τὸ 
δίχαιον δοῦλος ἦν ᾿Πλχέτου, χαὶ εἰ ἐβούλετο τὰ δίχαια 

- η πὸ ΑΙ ὩςΣ δι χ μν ᾿ 
ποιεῖν, ἐδούλευεν ἂν “Τ1λχέτῃ χαὶ ἣν εὐδαίμων χατὰ τὸν 

5 ἀλλὰ --- 27 ἄδικος ϑ10Ὁ. βογεσ. τος, 25 | νεῖπε ἴπ Θουρία ϑοογαΐεβ, σὰ πὶ 
εβϑεΐῖ εχ εοὸ συβδεβίζυσμη, Ασομείδυτη Ρεγάϊοοδα δἰΐατη, αουὶ ἔὰπὶ ἔογεέσ πη ΕἸ 5ϑιπηιβ 
Βαθεγεῖασ, ποπης Ὀεδίυτη ρΡαΐατεξ, Ηδιὰ ξοῖο, ἱπαυϊῖ, πυμηηύδτη σΌπὶ ε0 

σοπϊοσαξι5 ΞΌ 1. --- Αἢ ἴα ΔἸΠΓΕΥ Ἰὰ ςΞοῖγα ποη ροΐεβῦ --- ΝΌΪΟ τποάο -- Τὰ τρὶ- 
ἴὰγ πε ἀε Ῥεύξαγιυτη συϊάετη γερε τῆβρστο Ροΐεϑ ἀϊσετε Ὀεδίαβθπε βΞιςῦ -- Δῃ ἐρῸ 
Ῥοββὶπη, Οὐπὶ ἸΡΉΟΥΕτη αυ81ὲ 5ἰς ἀοοσίιβ, αΠ18ΠπῈ ὙἹΓ Ὀοπιβῦ --- Οὐά ἢ ἕὰ ἴῃ ε0 
βἰΐδτη νἹΐδπ ρα ΐα5 ὃ --- ἴα ῬΥοΥϑαιβ εχίβττηο, Ὀοποβ θεσΐοβ, ἸΓΡΥΟΌΟΚ ΤΠ ΪΞΕΓΟΒ. -- 
Μίξεσ εὔρο Ασοδεῖδιι ἢ --- (εσίς αἱ ἱπίυξειβ. Οἷο. Το. 5, 1:2, 35 25 ἄϑλιος 

- 2) ἄδικος Αἴῆεη. 5, 58 

4 πρώιην Β, 564 ἑὴν ΕΧ Επηθη4. 14 δὲ Β: δαὶ τ 32 4Ζλκέτῃ 
ἄε]ονιὶ (οθεί 
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σὸν λόγον᾽ νῦν δὲ ϑαυμασίως ὡς ἄϑλιος γέγονεν, ἐπεὶ 
τὰ μέγιστα ἠδίχηχεν" ὃς γε πρῶτον μὲν τοῦτον αὐτὸν τὸν 
δεστιότην χαὶ ϑεῖον μετατιεμιψάμενος ὡς ἀποδώσων τὴν 
ἀρχὴν ἣν Περδίχχας αὐτὸν ἀφείλετο, ξενίσας καὶ χαταμε- 
ϑύσας αὐτόν τε χαὶ τὸν ὑὸν αὐτοῦ ᾿“λέξανδρον, ἀνειμιὸν 
αὑτοῦ, σχεδὸν ἡλικιώτην, ἐμβαλὼν εἰς ἅμαξαν, νύχτωρ 
ἐξαγαγὼν ἀτιέσφαξέν τε χαὶ ἠφάνισεν ἀμφοτέρους" καὶ 
ταῦτα ἀδιχήσας ἔλαϑεν ἑαυτὸν ἀϑλιώτατος γενόμενος χαὶ 
οὐ μετειιέλησεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον τὸν ἀδελφόν, 
τὸν γνήσιον τοῦ Περδίχχου ὑόν, παῖδα ὡς ἑπτέτη, οὗ ἡ 
ἀρχὴ ἐγίγνετο χατὰ τὸ δίχαιον, οὐχ ἐβουλήϑη εὐδαίμων 
γενέσϑαι δικαίως ἐχϑρέψας καὶ ἀποδοὺς τὴν ἀρχὴν ἐχείνῳ, 
ἀλλ᾽ εἰς φρέαρ ἐμιβαλὼν καὶ ἀττοπινίξας πρὸς τὴν μητέρα 
αὐτοῦ Κλεοπάτραν χῆνα ἔφη διώχοντα ἐμπεσεῖν καὶ ἅπο- 
ϑανεῖν. τοιγάρτοι νῦν, ἅτε μέγιστα ἠδιχηχὼς τῶν ἐν 
Μαχεδονίᾳ, ἀϑλιώτατός ἔστιν τιάντων Μαχεδόνων, ἀλλ᾽ 

οὐχ εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν ὅστις ᾿᾿ϑηναίων 
ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος δέξαιτ᾽ ἂν ἄλλος ὁστισοῦν Μακεδό- 
γων γενέσϑαι μᾶλλον ἢ ̓“ρχέλαος. 

Σῷ. Καὶ κατ᾽ ἀρχὰς τῶν λόγων, ὦ Πῶλε, ἔγωγέ σε 
ἐγήνεσα ἱ ὅτι μοι δοχεῖς εὖ τιρὸς τὴν δητοριχὴν πεεπταιδεῦ- 
σϑαι, τοῦ δὲ διαλέγεσϑαι ἡμεληχέναι" καὶ νῦν ἄλλο τι 
οὗτός ἐστιν ὃ λόγος, ᾧ με χαὶ ἂν τιαῖς ἐξελέγξεις, καὶ 
ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, ὡς σὺ οἴει, ἐξελήλεγμαι τούτῳ τῷ 
λόγῳ, φάσχων τὸν ἀδιχοῦντα οὐκ εὐδαίμονα εἶναι; πό- 
ϑεν, ὦ ᾽γαϑέ; καὶ μὴν οὐδέν γέ σοι τούτων ὁμολογῶ ὧν 
σὺ φῇς. 

ΠΩΛ. Οὐ γὰρ ἐϑέλεις, ἐτεεὶ δοχεῖ γέ σοι ὡς ἐγὼ λέγω. 
Σῷ. Ὁ μαχάριε, ῥητοριχῶς γάρ με ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, 

ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ 

3 τί οὖν, εἰ Ἀρχέλαος τὸν αὑτοῦ δεσπότην καὶ ϑεῖον ἀποκτείνας χατέσχε 
τὴν ἀρχήν, ἢ τὸν ἑπταετῆ ἐχείνου παῖδα εἰς τὸ φρέαρ ἐμβαλὼν ἔφη πρὸς 
Κλεοπάτραν διώκοντα τὸν χῆνα ἐμπεσεῖν ΑΥἰδι14. οΥ. 45 11 73 Πιπάοτ 

6 αὐτοῦ Β (εχ ἰαϑΕπηοηϊο (δἰ βίοσαι) ΙΟ τοῦ Περδίκκου ΕΧ 
ἘΠ Πα, ΔΡΟΡΥ. Ῥδγβιηθη 1811: τὸν Πεοδίτκου ΒΤ (τὸν ἀδελφόν, 
τὸν» γιήσιον τὸν ἰδ] ηρ ΘΠ πῇ 6556 δαποίαν!ἑ βοπο]αβία, τὸν 
ἀδελφὸν τὸν γνήσιον, του ἀἸδίηχὶ ΒΕΚΚΟΥ, τὸν ἀδελφὸν τὸν γνήσιον 
ψΘΥΡῚ5 τὸν Περδίκκου ὑον ἀεΙεῖ5 (ύόομῃ. Βεϊίγ. 118) 13 καὶ ἀπο- 
σερίξας ἀο]ονι (οῦοί 14 καὶ ἀποϑανεῖν; ἀφ]δθνιῖ (οθεῖ 15 μέ- 
γιστα ΒΤ: τὰ μέγιστα Ἠ!Υ5ΟΠΙΡ τ8 δέξαιτ᾽ ἃ, ΤΌ: δείξαιτ᾽ ἂν Β΄] 
ἄλλος Β: ἄλλως Τ 21 ἐπήτ'εσα ΠΟΥΓΙΡί ΠῚ 6556 ᾿παϊοαν (ορεί 
22 τοῦ δὲ διαλέγεσϑαι ἡμεληκέναι ἀο]εν! Μογβίδαϊς Ετηδηά. 2 

9 

Β 

9 
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γὰρ ἐχεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοχοῦσιν ἐλέγχειν, ἔπει- 
δὰν τῶν λόγων ὧν ἂν λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρ- 
ἔχωνται καὶ εὐδοχίμους, ὁ δὲ τἀναντία λέγων ἕνα τινὰ 
παρέχηται ἢ “μηδένα. οὗτος δὲ ὃ ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός 

412 ἐστιν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν" ἐνέοτε γὰρ ἂν χαὶ καταψευδο- 5 

μαρτυρηϑείη τις ὑπὸ πολλῶν χαὶ δοχούντων εἶναι τί. 
χαὶ νῦν περὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου σοι πιάντες συμφήσου-. 
σιν ταῦτα ᾿1ϑηναῖοι χαὶ οἱ ξένοι, ἐὰν βούλῃ κατ᾽ ἐμοῦ 
μάρτυρας παρασχέσϑαι, ὡς οὐχ ἀληϑῆ λέγω" μαρτυρή- 
σουσί σοι, ἐὰν μὲν βούλῃ, Νικίας ὃ Νικηράτου χαὶ οἱ τὸ 
ἀδελφοὶ μετ᾽ αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες οἱ ἐφεξῆς ἑστῶτές : 
εἰσιν ἐν τῷ Διονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλῃ, “Ἱριστοχράτης ὃ 

Β Σκχελλίου, οὗ αὖ ἔστιν ἐν Πυϑίου τοῦτο τὸ χαλὸν ἀνά- 

ϑημα, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἥ Περιχλέους ὅλη οἰχέα ἢ ἄλλη συγ- 
γένεια, ἥντινα ἂν βούλῃ τῶν ἐνθάδε ἐχλέξασϑαι. ἀλλ᾽ τϑ5 
ἐγώ σοι εἷς ὧν οὐχ ὁμολογῶ" οὐ γάρ με σὺ ἀναγχάζεις, 
ἀλλὰ ψευδομάρτυρας πολλοὺς χατ᾽ ἐμοῦ σταρασχόμενος 
ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν με ἐχ τῆς οὐσίας χαὶ τοῦ ἀληϑοῦς. 
ἐγὼ δὲ ἂν μὴ σὲ αὐτὸν ἕνα ὄντα μάρτυρα παράσχωμαι 
ὁμολογοῦντα περὶ ὧν λέγω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου μοι 20 

Ἔ πεπεράνϑαι τεερὶ ὧν ἂν ἡμῖν ὃ λόγος ἡ οἶμιαι δὲ οὐδὲ 
σοί, ἐὰν μὴ ἐγώ σοι μαρτυρῶ εἷς ὧν μόνος, τοὺς δ᾽ ἄλ- 
λους 7 πάντας τούτους χαίρειν ἐᾷς. ἔστιν μὲν οὖν οὗτός 
τις τρόπος ἐλέγχου, ὡς σύ τε οἴει χαὶ ἄλλοι πολλοί" 

(.3804) ἔστιν δὲ χαὶ ἄλλος, ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι. παραβαλόντες οὖν 25 
σαρ᾽ ἀλλήλους σχεψώμεϑα, εἴ τι διοίσουσιν ἀλλήλων. χαὶ 
γὰρ τυγχάνει περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν οὐ πάνυ σμιχρὰ 
ὄντα, ἀλλὰ σχεδόν τι ταῦτα, “περὶ ὧν εἰδέναι τε κάλλιστον 
μὴ εἰδέναι τε αἴσχιστον" τὸ γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστιν 
ἢ γιγνώσχειν ἢ ) ἀγνοεῖν, ὅστις τὲ εὐδαίμων ἑ ἐστὶν χαὶ ὅστις 30 

Ι9 μή. αὐτίχα 3 πρῶτον, περὶ οὗ νῦν ὃ λόγος ἐστίν, σὺ ἡγεῖ 
οἷόν τε, εἶναι μαχάριον ἄνδρα ἀδιχοῦντά τε χαὶ ἄδιχον (( τ68α) 

1 ἐπειδᾶν κ: Τ 8 ταῦτα ΒΤ: ταὐτὰ ΔΡΟΡΤ. ΓιΔΌΓΕΠΕΔΠΙΙΠῚ 
ΧΧΥΝ ὅρο, Ηεξυβάες 5ρες. οὐ. 88 ᾿ οἱ ξένοι ΒΤ: ξένοι Ἰάδτη ἀρο- 
σΥδΡΒαΠπ,, 514 ]ΠΡαῦτη (καὶ ξένοι" κἂν βούλη Ἠ!]ΥΒΟΠΙΡῚ 13 Πυϑίου 
ῬΑΙΙΞΙΠΠ5 1815 οἵ. ΚΙτΟΠΒΟΗ͂ (, 1. ΑΔ. [1189: πυϑοῖ ΒΤ, Πυϑίῳ 
Ηεϊπηαοτγῇ 14 ἢ ἄλλη 18 καὶ τοῦ ἀληϑοῦς ἀε]εντῖ Μοτγϑίδαι 2 
19 σεαυτὸν Β, σε ὐξὸν Τ 24 τις ΒΤ: εἷς (ζοβεί | πολλοί Β, 5εά 
σι ἴῃ 785. 25 παραβαλόντες εχ ετηεηᾶ. ἌΡΟΡΥ. ῬΑΙΙΒΙ ΠΌΤ 181: 

παραλαβόντες ΒΤ 28 ταῦτα ΒΤ: τοιαῦτα Μοτϑβίαα!ς Ἐτηδηά. 3 
321 πρῶτον ἀεϊονι ΗΙγβοῃρ 
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ὄντα, εἴσττερ ᾿Ἰρχέλαον ἄδικον μὲν ἡγεῖ εἶναι, εὐδαίμονα 
δέ: ἄλλο τι ὡς οὕτω σου νομίζοντος διανοώμεϑα; 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
Σῷ,. ᾿Εγὼ δέ φημι ἀδύνατον. ἕν μὲν τουτὶ ἀμφισβη- 

τοῦμιεν. εἶεν ἀδιχῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔσται ἀρ᾽ ἂν τυγ- 
χάνῃ δίκης τὲ χαὶ τιμωρίας; 

ΠΩΛ. Ἥχιστά 78, ἐπεὶ οὕτω γ᾽ ἂν ἀϑλιώτατος εἴη. 

ΣΩ. .Ζ21λῈ: ἐὰν ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης ὃ ἀδικῶν, χατὰ 
τὸν σὸν λόγον εὐδαίμων ἔσται; 

ΠΩΛ. Φημίέ. 

ΣΩ. Κατὰ δέ γ τὴν ἐμὴν δόξαν, ὦ Πῶλε, ὃ ἀδιχῶν 
τε καὶ ὃ ἄδιχος πάντως μὲν ἄϑλιος, ἀθλιώτερος μέντοι, 

ἐὰν μὴ διδῷ δίχην μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας ἀδικῶν, ἧττον 
δὲ ἄϑλιος, ἐὰν διδῷ δίχην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑττὸ ϑεῶν 
τε χαὶ ἀνθρώπων. 

ΠΩλ. τοπά γε, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρεῖς λέγειν. 
ΣΩ. Πειράσομαι δέ γε καὶ σὲ ποιῆσαι, ω ἑταῖρε, 

ταὐτὰ ἐμοὶ λέγειν" φίλον γάρ σὲ ἡγοῦμαι. νῦν μὲν οὖν ἃ 
διαφερόμεϑα ταῦτ᾽ ἐστίν" σχόπει δὲ χαὶ σύ" εἶπον ἐγώ 
σου ἐν τοῖς ἔμτπεροσϑεν τὸ ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσϑαι χκάχιον 
εἶναι. 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
Σῷ. Σὺ δὲ τὸ ἀδιχεῖσϑαι. 
ΠΩΛ. Μναί. 

ΣΩ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀϑλίους ἔφην εἶναι ἐγώ, 
χαὶ ἐξηλέγχϑην ὑττὸ σοῦ. 

ΠΩΛ. Ναὶ μὰ Δία." 
ΣΩ. Ὡς σὺ οἴει, ὦ Πῶλε. 
ΠΩΛ. ληϑῆ γε οἰόιιενος [ἔσως . 
ΣΩ. Σὺ δέ γε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἀδιχοῦντας, ἐὰν μὴ 

διδῶσι δίχην. 
ΠΩΛ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σῷ. Ἐγὼ δὲ αὐτοὺς ἀϑλιωτάτους φημί, τοὺς δὲ δι- 
δόντας δίχην ἧττον. βούλει καὶ τοῦτο ἐλέγχειν; 

τι κατὰ --- το ἀνθρώπων 8100}. ἤογ]ερ. τος, 26 

2 ἀλλ᾽ ὅτι ΒΤ, ἀλλ: ὅτε ἢ Ὁ 12 πάντως -- μέντοι ϑίορδειϑ: 
ἁπάντων - μὲν τοίνυν ΒΤ 13 μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας Εἴ 14 καὶ 

τυγχάνῃ δίκης ἀεἸανὶ ΗΙγβοῆϊρ 26 ἐξηλέγχϑην᾽ ΒΤ. ξηλέγχϑησαν 1 
29 ἀ6 ἴσως ἀ6]6η4ο οσορϊίαν! ΗεΙηἀοΥΐ, ἴσως ΒΟΟΓΑΤΙ {ΠΡυἱέ ατορῃ 
ν δὴ ῬΥβίθυου ΡΥΟ5ΟΡ. ΡΪδΐ. 107 320 αὖ τοὺς ΤΌ: αὐτοὺς Β 
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ΠΩΛ. .41λλ ἔτι τοῦτ᾽ ἐχείνου χαλεπώτερόν ἐστιν, ὦ 
Σώχρατες, ἐξελέγξαι. 

ΣΩ, Οὐ δῆτα, ὦ Πῶλε, ἀλλ᾽ ἀδύνατον" τὸ γὰρ ἀληϑὲς 
οὐδέποτε δλένδονας 

-» , ν (ῦ 2 - γ - 

ΠΩΛ. Πῶς λέγεις; ἐὰν [ἀδιχῶν] ἄνϑρωπος ληφϑῇ 
΄ 2 , Ν δ, - ᾿ δ 

τυραννίδι ἐπιβουλεύων, χαὶ ληφϑεὶς στρεβλῶται χαὶ ἔἐχ- 
τέμνηται χαὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐχκάηται, χαὶ ἄλλας πολ- 
λὰς χαὶ μεγάλας καὶ τιαντοδαπὰς λώβας αὐτός τε λωβη- 
ϑεὶς χαὶ τοὺς αὑτοῦ ἐπιδὼν παῖδάς τε χαὶ γυναῖχα τὸ 
ἔσχατον ἀνασταυρωϑῇ ἢ χαταπιττωϑῇ, οὗτος εὐδαιμο- 
γέστερος ἔσται, ἢ ἐὰν διαφυγὼν τύραννος καταστῇ καὶ 
ἄρχων ἐν τῇ σπτόλει διαβιῷ ποιῶν ὃ τι ἂν βούλ ζ ἄρχων ἐν τῇ ττό (ῷἢ ποιῶν ὃ τε ἂν βούληται, ζη- 

Ἀ »}} ᾽, ς - -. 

([.3808) λωτὸς ὧν χαὶ εὐδαιμιονιζόμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν χαὶ 
Ὁ τῶν ἄλλων ξένων; ταῦτα λέγεις ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγ-- 

χειν; 
ΣΩ . Μορμολύττει αὖ, ὠ γενναῖε Πῶλε, χαὶ οὐκ ἐλέγ- 

χεις᾽ ἄρτι δὲ ἐμιαρτύρου. ὅμως δὲ ὑπόμνησόν μὲ σμιχρόν" 
ἐὰν ΠΑΝ ἐπιβουλεέίον τυραννίδι, εἴτεες; 

ΠΩΛ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Εὺ δαιμονέστερος μὲν τοίνυν οὐδέποτε ἔσται οὐδέ-- 
τερος αὐτῶν, οὔτε ὃ χατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδέ- 
χως οὔτε ὃ δίχην δούς" δυοῖν γὰρ ἀϑλίοιν εὐδαιμονέστε- 
ρος μὲν οὐχ ἂν εἴη" ἀϑλιώτερος μέντοι ὃ διαφυγὼν χαὶ 
τυραννεύσας. τί τοῦτο, ὦ Πῶλε; γελᾷς; ἄλλο αὐ τοῦτο 
εἶδος ἐλέγχου ἐστίν, ἐπειδάν τίς τι εἴπῃ, καταγελᾶν, ἐλέγ- 
χειν δὲ μή; 

ΠΩΛ. Οὐχ οἴει ἐξεληλέγχϑαι, ὦ Σώχρατες, ὅταν τοι- 
αῦτα λέγῃς, ἃ οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἀνϑρώπων; ἐπεὶ ἐροῦ 
τινὰ τουτωγί. 

ΣΩ. Ὃ Πῶλε, οὐχ εἰμὶ τῶν πολιτιχῶν, χαὶ πέρυσι 
βουλεύειν λαχών, ἐπειδὴ ἢ φυλὴ ἐπρυτάνευε χαὶ ἔδει με 

30 χαὶ --- 39, τ ἐπιιϊνη φίξειν ΛΊΒοη. 5, 58 

5 ἀδικῶν ἀεοῖονι ΠΟΡΥΘα δάνοεβ. 1 153, ἀδίκως ΕἸποἰ56 
10 καταπιττωϑῇ ΒΤ: καταπον τωϑῇ (οΥ̓δτ5 δοϊορ. 79 | εὐδαιμο- 
ψνέστερος Γιδυτεπείδπιβ ΝΠ 8ς:: εὐδαιμονέστατος ΒΤ, οἴ. Εὐτὴγ 46π1. 
4491 οὕτως εὐδαίμων ἐστί ΤΠ 6 σουμητ. οί. 18) 13 καὶ εὐδαι- 
μονιζόμενος ἀε]ονίε (ορθεί τό πορμολύττει Β: μορμολυττεῖ Τ' 
17 σμικρόν" ἐὰν ἀἰϊϑιϊηχῖΐ Βαυϊηαπη;: σμικρόν, εἰ, ἐὰν ΘΟὨ]οΐοτ- 
ΤΊΔΟΠΘΓ 22 δίκην δοὺς Ἡ. ϑομτηάξ Βεϊίγ. 178: διδοὺς ΒΎ, δὲ- 
δοὺς δίκην Τιαυτοηίίδπι ΝΠ 8:, δίκην διδοὺς Τιαυτγεπίδηπβ ΧΝΗ 
85, ἁλοὺς ΔΝ ΊΠΟΙΚΕΙπγΔ πη δοῖ. 506. ΡΥ. [1Ρ5. Π 19 23 διαφυγὼν 
ΨΊΊΔΟΌ. 21: διαφεύγων ΒΤ 31 ἡ φυλὴ ΒΤ: ἡ ἐμὴ φυλὴ (οθεΐ 

Ιο 

Ε5 

25 

30 



ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

414 ΤΟΡΨΤΊΤΑΣ. 89 

ἐπεψηφίέξειν, γέλωτα παρεῖχον χαὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπτι- 414 
ψηφίζειν. μὴ οὖν μηδὲ γῦν ἡ χέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς 

παρόντας, ἀλλ᾿ εἰ μὴ ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὕπερ 
γυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, ἐμοὶ ἐν τῷ μέρει παράδος, χαὶ πείρα- 
σαι τοῦ ἐλέγχου, οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν 
ἂν λέγω ὃ ἕνα μὲν παρασχέσϑαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν 
πρὸς ὃν ἄν μοι ὃ λόγος ἢ) τοὺς δὲ πολλοὺς ἐῶ χαίρειν, 
χαὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπίσταμαι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ 

διαλέγομαι. ὅρα οὖν, εἰ ἐθελήσεις ἐν τῷ μέρει διδόναι 
ἔλεγχον ἀττοχρινόμενος τὰ ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ δὴ οἶμαι 
χαὶ ἐμὲ χαὶ σὲ χαὶ τοὺς ἄλλους ἀνϑρώπους τὸ ἀδιχεῖν 
τοῦ ἀδιχεῖσϑαι χάκιον ἡγεῖσϑαι καὶ τὸ μὴ διδόναι δίκην 
τοῦ διδόναι. 

ΠΩΛ. Ἐγὼ δέ γε οὔτ᾽ ἐμὲ οὐτ᾽ ἄλλον ἀνθρώπων οὐ- 
δένα. ἐπεὶ σὺ δέξαι: ἂν μᾶλλον ἀδιχεῖσϑαι ἢ ἀδικεῖν. 

Σῶ. Καὶ σύ γ᾽ ἂν καὶ οἱ ἄλλοι τιάντες. 
ΠΩΛ. Πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἄλλος 

οὐδείς. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἀποχρινεῖ; 
ΠΩΛ. Πάνυ μὲν οὖν" χαὶ γὰρ ἐπιϑυμῶ εἰδέναι ὅ τί 

ποτ᾿ ἐρεῖς. 
ἘΣ ΈΡΡ ΟΣ “1ἐγε δή μοι, ἵν᾿ εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς σὲ 
ἠρώτων" πότερον δοχεῖ σοι, ὦ Πῶλε, κάχιον εἶναι τὸ 
ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδιχεῖσϑαι; 

ΠΩλΛ. Τὸ ἀδιχεῖσϑαι ἔμοιγε. 
ΣΩ. Τί δὲ δὴ αἴσχιον; πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδι- 

χεῖσθαι; ἀττοχρίνου. 
ΠΩλΛ. Τὸ ἀδιχεῖν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ χάχιον, εἴπτερ αἴσχιον. 
ΠΩΛ. Ἥκχιστά γε. 
Σῷῶ. ανθάνω" οὐ ταὐτὸν ἡγεῖ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν 

τε χαὶ ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν χαὶ αἰσχρόν. 
Πῶλ. Οὐ δῆτα. 

το ἐγὼ --- τ3 διδόναι Θ(οῬ. ἤογερ. 46, οτ 

Ι καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν ΒΤ: ἀδΙονιὶ ΝΡ συ οΡ5. οτ. 
6, καὶ οὐκ ἠδυνάμην ἐπιψηφίσαι ΑἸΠαπδουβ 3 ἔχεις ἈΡΟΡΥΆΡΒΔ: 
ἔχῃς ΒΤ | ὅπερ -- ἔλεγον ἀε!ενὶς Ἡβθυβάβ 5ρες. οτϊ, 90 6 μὲν 
ΒΤ: μόνον (οθεῖ Ι αὐτὸν ΒΤ: αὐτὸν τὸν (οβϑί 12 τὸ ΚἹ 14 αλ- 
λον Β: ἄλλων Τ 15 δέξαι ἘΠῚ 16 γ᾽ ἂν ΒΤ: δ᾽ ἂν θαΌΒΟΏΙα 
6 δὲ: Β: δαὶ ΤΊ Ῥοβί αἴσχιον ἀἸΒΈΩχΙΐ ΑἸάϊπα: δηΐς αἴσχιον Ἠείη- 
ἄογ 432 ἀγαϑὸν καὶ Β: ἀγαϑὸν Τ 
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ΣΩ, Τί δὲ τόδε; τὰ χαλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα 
χαὶ χρώματα χαὶ σχήματα καὶ φωνὰς χαὶ ἐπιτηδεύματα, 

((.3812) εἰς οὐδὲν ἀποβλέπων χαλεῖς ἑχάστοτε χαλά; οἷον τερῶτον 

ἙΕ, 

ἀτὸ 

τὰ σώματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι χατὰ τὴν χρείαν λέγεις 
χαλὰ εἶναι, πρὸς ὃ ἂν ἕχαστον χρήσιμον , πρὸς τοῦτο, 
ἢ κατὰ ἡδονήν τινα, ἐὰν ἐν τῷ ϑεωρεῖσϑαι χαίρειν στοιῇ 
τοὺς ϑεωροῦντας; ἔχεις τι ἐχτὸς τούτων λέγειν πεερὶ σώ- 
ματος χάλλους; 

ΠΩΛ. Οὐχ ἔχω. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ τἀάλλα πάντα οὕτω χαὶ σχήματα καὶ 

χρώματα ἢ διὰ ἡδονήν τινα ἢ διὰ ὠφελίαν ἢ δὲ ἀμφό- 
τερα χαλὰ προσαγορεύεις; 

ΠΩΛ. Ἔγωγε. 
Σῷ. Οὐ χαὶ τὰς φωνὰς χαὶ τὰ χατὰ τὴν μουσικὴν 

στάντα ὡσαύτως; 
ΠΩΛ. Δναί. 
Σῷ. Καὶ μὴν τά γε κατὰ τοὺς νόμους χαὶ τὰ ἐπιτη- 

δεύματα οὐ δήπου ἐχτὸς τούτων ἐστὶν, τὰ χαλά, ἢ ὠφέ- 
λιμα εἶναι ἢ ἡδέα ἢ ἀμφότερα. 

ΠΩΛ. Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ τὸ τῶν μαϑημάτων χάλλος ὡσαύτως; 
ΠΩΛ. Πάνυ γε" χαὶ χαλῶς γε νῦν δρίζει, ὦ Σώχρατες, 

ἡδονῇ τε χαὶ ἀγαϑῷ δριζόμενος τὸ χαλόν. 
ΣΏ. Οὐχοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, λύπῃ τε χαὶ 

χαχῷ; 

ΠΩΛ. ᾿νάγχη. 
Σῷ. Ὅταν ἄρα δυοῖν χαλοῖν ϑάτερον χάλλιον ἢ, ἢ τῷ 

ἑτέρῳ τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον κάλλιόν ἔστιν, 
ἤτοι ἡδονῇ Τ᾽ ὠφελίᾳ ἢ ἀμφοτέροις. 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν αἰσχροῖν τὸ ἕτερον αἴσχιον 

ἢ, ἤτοι λύπῃ ἢ) κακῷ (ἢ ἀμφοτέροις" ὑπερβάλλον αἴσχιον 
ἔσται" ἢ οὐχ ἀνάγχη:; 

ΠΟᾺ. “ας. 
ΣΩῷ. Φέρε δή, πῶς ἐλέγετο νυνδὴ περὶ τοῦ ἀδικεῖν 

6 5συρία ϑεωρεῖσϑαι ἄπας Ἰἰΐεταθ οχίαπξ ἴῃ Β, πὶ ἔ8]Π1οσ, ο δῖ ρ 
18 τὰ καλὰ ΒΤ: καλὰ Ῥατγϑίπυβ 2110, ΕἸπἀδίβθη | ἢ Β; τοῦ Τὶ (ἐστι 
τοῦ ὠφέλιμα ΨΜΊΠΑΟΌὈ. 5ῈΡΡ]. 7, ἐστεν ἢ ὠφέλιμα ΨΊΠΑΟΡ. 21) 21 μα- 
ϑημάτων Τ: μαϑητῶν Β 32 κακῷ ἢ ἀμφοτέροις ἨΥ5ΟΠρ (αἴσχιον 
ἔσται ἢ ἀμφοτέοοις Γ)ΘΌΒΟὮΙ]6 ΕἸΘΟΚΕΙ5. [Δ γΡ. ΠΧ Χ ΧΙ ςο3): κα ΒΤ 
35 ἐλέγετο ΝΊΠΑΟΡ. 21 εἴ υἱ νΙἀδίυγ ΨΊΠΑΟΌ. 58ΡΡ}].7: ἐλέγετο τὸ ΒΤ 
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χαὶ ἀδιχεῖσϑαι; οὐχ ἔλεγες τὸ μὲν ἀδικεῖσϑαι κάκιον εἶ- 
γαι, τὸ δὲ ἀδιχεῖν αἴσχιον; 

ΠΩΛ. Ἔλεγον. 
ΣΩ Οὐχοῦν εἴστερ αἴσχιον τὸ ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσϑαι, 

5 ἤτοι λυπηρότερόν ἐστιν χαὶ λύπῃ ὑτιερβάλλον αἴσχιον ἂν 
εἴη ἢ χαχῷ ἢ ἀιμιφοτέροις; οὐ καὶ τοῦτο ἀνάγχη; 

ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Πρῶτον μὲν δὴ σχεψώμεϑα, ἀρα λύπῃ ὕπερ- ΓΟ 

(1680) βάλλει τὸ ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσϑαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον οἵ 
το ἀδικοῦντες ἢ οἱ ἀδικούμενοι; 

ΠΩλ. Οὐδαιμιῶς, ὦ Σώχρατες, τοῦτό γε. 
Σῶ. Οὐχ ἄρα λύπῃ γε ὑττερέχει. 
ΠΩΛ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Οὐχοῦν εἰ μὴ λύπῃ, ἀμφοτέροις μὲν οὐκ ἂν ἔτι 

15 ὑπερβάλλοι. 
ΠΩΛ. Οὐ φαίνεται. 
Σῷ. Οὐχοῦν τῷ ἑτέρῳ λείπεται. 
ΠΩΛ. Ναί. 
Ἐῶ Πῷ κακῷ. 

22 ΠΩΛ. Ἔοιχεν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χκαχῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάχιον ἂν 

εἴη τοῦ ἀδιχεῖσϑαι. 
ΠΩΛ. 4ῆλον δὴ ὅτι. Ὀ 
Σῷ. ζλλο τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων 

25 χαὶ ὑπὸ σοῦ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἐν τῷ ξιπροσϑεν χρόνῳ 
αἴσχιον εἶναι τὸ ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσϑαι; 

πΟλὶ ναί. 
ΣΩῷ. Μῦν δέ γε κάχιον ἐφάνη. 
ΠΩΛ. δοιχε. 

30 ΣΏ. “έξαιο ἂν οὖν σὺ μᾶλλον τὸ χάχιον χαὶ τὸ αἵἴ- 
σχιον ἀντὶ τοῦ ἧττον; μὴ ὄχνει ἀποχρίνασϑαι, ὦ Πῶλε: 
οὐδὲν γὰρ βλαβήσει" ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ ὥσπτερ ἰα- 
τρῷ παρέχων ἀποχρίνου, χαὶ ἢ φάϑι ἢ μὴ ἃ ἐρωτῶ. Ε, 

ΠΩΛ. ᾿ζ2λλ: οὐκ ἂν δεξαίμην, ὦ Σώχρατες. (ἢ 381) 
35 ΣΩ, ᾿ἄλλος δέ τις ἀνϑρώπων; 

: κάκιον Βί: κακὸν Τ΄ 4 τοῦ ἀδικεῖσθαι ἀεϊεν! ΓοΡεῖ ο τοῦ 
ἀδικεῖσϑαι ἀεἸενι (ορεΐῖ 12 γε ΒΤ, 564 γε ἴῃ γ85.8Β 24 ἀλλ᾽ ὃ ὅτι ΒΓ 
25 χρόνῳ ΒΤ: λόγῳ ΕἸπηἀδίβθῃ (νε] χούνῳ ἀβ] θη 1) 28 κάκιον 
ΒΤ: κάκιον ὃν (οθεῖ 30 αἴσχιον ΝἸμάοῦ. 21: αἰσχρὸν ΒΤ 81 τοῦ 
ΔΡΟΡΥΆΡΒΑ: τοῦ τὸ ΒΤ 
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πῶλ. Οὔ μοι δοχεῖ χατά γε τοῦτον τὸν λόγον. 
ΣΩ. “2ληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἐγὼ οὔτ' ἂν 

σὺ οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς ἀνϑρώτεων δέξαιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἄἀδι- 
χεῖν ἢ ἀδιχεῖσϑαι" χάχιον γὰρ τυγχάνει ὄν. 

ΠΩΛ. Φαίνεται. 
Σῷ, Ὁρᾷς οὖν, ὦ Πῶλε, ὃ ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγχον 

παραβαλλόμενος ὅτι οὐδὲν ἔοιχεν, ἀλλὰ σοὶ μὲν οἱ ἄλλοι 
πάντες ὁμολογοῦσιν πλὴν ἐμοῦ, ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρχεῖς εἷς 
ὧν μόνος καὶ ὅμολ ογῶν καὶ μαρτυρῶν, χαὶ ἐγὼ σὲ μόνον 
ἐπιεψηφίζων τοὺς ἄλλους ἐῶ χαίρειν. χαὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν 
οὕτως ἐχέτω" μετὰ τοῦτο δὲ περὶ οὗ τὸ δεύτερον ἤμ- 
φεσβητήσαμεν σχεψώμεϑα, τὸ ἀδιχοῦντα διδόναι δίκην 
ἄρα μέγιστον τῶν καχῶν ἐστιν, ὡς σὺ ᾧου, ἢ μεῖζον τὸ 
μὴ διδόναι, ὡς αὖ ἐγὼ ᾧμην. σχοπώμεϑα δὲ τῇδε" τὸ 
διδόναι δίχην χαὶ τὸ χολάζεσϑαι διχαίως ἀδιιόξιδα ἄρα 
τὸ αὐτὸ χαλεῖς; 

ΠΩΛ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Ἄχεις οὖν λέγειν, ὡς οὐχὶ τά γε δίχαια πάντα 
χαλά ἐστιν, χαϑ'᾽ ὅσον δίχαια; χαὶ διασχειψψάμενος εἶπέ. 

ΠΩΛ. ᾿2λλά μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ. Σχόπει δὴ χαὶ τόδε" ἀρα εἴ τίς τι ποιεῖ, ἀνάγχη 

τι εἶναι χαὶ ττάσχον ὑπτὸ τούτου τοῦ ποιοῦντος; 
ΠΩΛ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ, ρα τοῦτο πάσχον, ὃ τὸ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοι- 

οὔτον, οἷον ποιεῖ τὸ ποιοῦν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" εἴ τις 
τύπτει, ἀνάγχη τι τὐπτεσϑαι; 

ΠΩΛ. “Ἱγάγχη. 

ΣΩ, Καὶ εἰ σφόδρα τύπτει ἢ ταχὺ ὃ τύπτων, οὕτω 
χαὶ τὸ τυπτόμενον τὐύπτεσϑαι; 

ΠΩΛ. ΜΜναί. 

ΣΩ, Τοιοῦτον “ἄρα πάϑος τῷ τυπτομένῳ ἐστίν, οἷον 
ἂν τὸ τύπτον ποιῇ; 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ εἰ χάει τις, ἀνάγχη τι χάεσϑαι; 
ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 

τι μετὰ τοῦτο --- 47, 32 λέγειν 5100. ἤοταρ. 43, 144 

το ἐπιψηφίζων Τι ἐπιψηφίζω᾽ Β, οἴ. ΤΗςδεαίεί. 86, 21 τ οὗ 

ΘιοΡθαδιβ: ὃ ΒΤ τῷ δικαίως ἀεϊενιῖ Μογϑβίδαϊς Ετηθπά. 4 34 τις 
ΒΤ: τε οἴϊτη Αϑί 
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ΣΩ, Καὶ εἰ σφόδρα γε κάει ἢ ἀλγεινῶς, οὕτως χάε- 
σϑαι τὸ χαόμενον ὡς ἂν τὸ χᾶον χάῃ; 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ εἰ τέμνει τις, ὃ αὐτὸς λόγος; τέμνγε- 

5. ται γάρ τι. 

ΠΩΛ. ναί. 

5ὸ υἱοὶ, εἴ μέγα γε ἢ βαϑὺ τὸ τμῆμα ἢ ἀλγεινόν, 
τοιοῦτον τμῆμα τέμνεται τὸ τεμνόμενον, οἷον τὸ τέμγον Ὁ 
τέμνει; 

1ο ΠΩΛ. Φαίνεται. 
ΣΏ. ᾿Συλλήβδην δὴ ὅρα εἰ ὁμολογεῖς, ὸ ἄρτι ἔλεγον, 

περὶ πάντων, οἷον ἂν ποιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ ττά- 
σχον πάσχειν. 

ΠΩΛ. .42λλ᾽ ὁμολογῶ. 
τό Σῷ. Τούτων δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίχην διδόναι τποό- 

τερον πάσχειν τέ ἐστιν ἢ ποιεῖν; 
ΠΩΛ. ᾿νάγχη, ὦ Σώχρατες, πάσχειν. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ὑπό τινος ποιοῦντος; 
ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὔ; ὑπό γε τοῦ χολάζοντος. 

20 ΣΩ. Ὁ δὲ ὀρϑῶς χολάζων δικαίως χολάζει; Ε 
ΠΩΑ. -Ναΐ. 

ΣΩ, “έκαια ποιῶν ἢ οὔ; 
ΠΩΛ. Μίχαια. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ὃ χολαζόμενος δίκην διδοὺς δίχαια πάσχει; 

25 ΠΩΛ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Τὰ δὲ δίχαιά που χαλὰ ὡμολόγηται; 
ΠΩΛ. Πάνυ 78. 
ΣΩ,. Τούτων ἄρα ὃ μὲν ποιεῖ καλά, ὃ δὲ πάσχει, ὃ (αὶ 385). 

χολαζόμενος. 
30 Πῶλ,. Νοαῖ 

ΣΩ. Οὐχοῦν εἴπερ καλά, ἀγαθά; ἢ γὰρ ἡδέα ἢ ὠφέλιμα. 4τῖ 
ΠΩΛ. ᾿νάγχη. 
Σῶ. ᾿“γαϑὰ ἄρα πάσχει ὃ δίκην διδούς; 
ΠΩΛ. Ἔοιχεν. 

35 ΣΩ. ᾿ρφελεῖται ἄρα; 
ΠΛ: ΕἾΝΑΙ: 

1 καίεσθαι ΒΤ : καὶ κάεσϑαι Βυαϊη 4 τις Βίοραβθριϑ: τί Β, 
τι Τὸ τῷ ὁμολογουμένων ΒΤ: ὡμολογημένων ῬΑΥΙΒΙΏϊΙ5 2110 24 κο- 
λαζόμενος ἀρ]ενὶ ΗἸγβοῆὶρ 31 ἢ γὰρ ἡδέα ἢ ὠφέλιμα ἀεϊενῖί 
ΗἸγβοῆὶσ 



44 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 4τ| 

“ ΄ δ ΄ὔ 

ΣΩ. ρα ἤνττερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφελίαν; βελ-- 
, μ ΄, ν , “7 

τίων τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴττερ διχαίως κολάζεται; 
ΠΩΛ. Εἰχός γε. 
ΣΩ. Καχίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται ὃ δίχην διδούς; 
ΠΩΛ. “ναί. 

Σῷ. “ρα οὖν τοῦ μεγίστου ἀπαλλάττεται χαχοῦ; ὧδε 
δὲ σχότιει" ἐν χρημάτων χατασχευῇ ἀνϑρώπου κακίαν 
ἄλλην τινὰ ἐνορᾷς ἢ πιενίαν; 

ΠΩΛ. Οὔχ, ἀλλὰ πενίαν. 
Ο Η ἮΝ - ἕ ν Α Α "αὐ τὰ “| δ ΄ ΣΩ, Τί δ᾽ ἐν σώματος χατασχευῇ; χαχίαν ἂν φήσαις 

Β] ΄ τ ᾿ ΄ ᾿ 3 ᾿ Ν - 

ἀσϑένειαν εἰναι χαὶ νόσον χαὶ αἰσχος χαὶ τὰ τοιαῦτα; 
πολ. Ἔγωγε. 

2 - "5 - , ς - ΕἼ 
ΣΩ, Οὐχοῦν καὶ ἐν ψυχῇ πονηρίαν ἡγεῖ τινα εἶναι; 
ΠΟΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Ταύτην οὖν οὐχ ἀδιχίαν χαλεῖς χαὶ ἀμαϑίαν καὶ 

δειλίαν χαὶ τὰ τοιαῦτα; 

ΠΩΛ. Πάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χρημάτων καὶ σώματος χαὶ ψυχῆς, τριῶν 

ὄντων, τριττὰς εἴρηχας πτοονηρίας, ττενίαν, νόσον, ἀδικίαν; 

ΠΩΛ. Ζχαί. 

, ἘῚ , - - 2 , 2 ς 
ΣΩ, 7ις οὺν τούτων τῶν ττογηρίων αἰσχίστη; Οὐχ τ 

ἀδιχία χαὶ συλλήβδην ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία; 
ΠΩΛ. Πολύ γε. 
Σῷ. Εἰ δὴ αἰσχίστη, καὶ χαχίστη; 
ΠΩΛ. Πῶς, ὦ Σώχρατες, λέγεις; 

ς γΔ 2. 3... Ν » 2 , ᾿ς 

ΣΩ,. δέ᾽ ἀεὶ τὸ αἴσχιστον ἤτοι λύπην μεγίστην στα- 
Ρ) ΄, -, 3 ΄, , ΄ - 

οέχον ἢ βλάβην ἢ ἀμφότερα αἴσχιστόν ἐστιν ἐχ τῶν ὡμο- 
λογημένων ἕν τῷ ξιιτεροσϑεν. 

ΠΩΛ. Μαλιστα. 

Σῷ. “ἴσχιστον δὲ ἀδιχία χαὶ σύμπασα ψυχῆς ττονηρέα 
γυνδὴ ὡμολόγηται ἡμῖν; 

ΠΩΛ. ἱΘιολόγηται γάρ. 
Μ᾿ 2 ἀν ἈΧΝᾺ ΄ γι. ὦὧκ ι ΣΌΝ ς , 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἢ ἀνιαρότατόν ἔστι χαὶ ἀνίᾳ ὑπερβάλλον 

αἴσχιστον τούτων ἐστὶν ἢ βλάβῃ ἢ ἀμφότερα; 

2 βελτίων Β: βελτίω Τ, οἵ. 42, τὸ 21 τίς οὖν ΒΤ: τές ϑἴο- 
Βαδυϑβ 33 ἢ ΑΙάϊπδ: ἡ ΒΤ, εἰ ςοάδχ Α ϑἴοβθϑεὶ [ ἀνμαρότατον ἴ: 
ἀνιαρώτατον ΒΊ, Βιοθαδυς Ι ἐστε καὶ Θοθδειιβ: ἐστε» Β, σοτηρεη- 
ἀϊατῃ Τ, οἴ, 39, 32 (οὐκοῦν ἢ ἢ ἀνίᾳ ἘΛ55Π6Υ ΕἼΘ ΟΙΚΕΙ5. Ταμτῦ. ΓΙΧ 48) 
34 αἴσχιστον τούτων ἐστιν ΒΤ, ΘιοΡαδιιβ: ἀε]ενῖῖ ΌοΡτῖεα δἄνρίβ. 
153, αἴσχιστον τοὐύτω:' ΘΔ αύτη, αἴσχιστον τοῦτ᾽ ἐστεν ΨΊΠΑΟΒ. 126, 
ΑἸαϊπα | βλάβῃ ϑῖοραειβ; βλάβη ἢ λύπῃ ΒΤ 

ΙΟ 

15 

20 

25 

30 



418 ἘΟΡΤΊΤΆΑΣΙ 4ῦ 

ΠΩΛ. ᾿Ανάγκη. 
ΣΟ, “ρ οὖν ἀλγεινότερόν ἐστιν τοῦ πένεσϑαι χαὶ 

χάμνειν τὸ ἄδιχον εἶναι χαὶ ἀχόλαστον χαὶ δειλὸν καὶ 
ἀμαϑῆ; 

, πο Ἧ ,ὔ ᾿ ,ὕ 

5. ΠΩΛ. Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, ἀπὸ τούτων γε. 
[Ὁ “- 2} ς ᾽ὔ ..»’ Ἢ » 

Σ Ὁ, ἢ Ὑπερφυεῖ τινι ἄρα ως μεγάλῃ βλάβῃ καὶ χαχῷ 

ϑαυμασίῳ ὑπερβάλλουσα ταἀλλα ἢ τῆς ψυχῆς πονηρία 
» ͵, ’ὔ Χ δ» κ 

αἰσχιστόν ἔστι τιάντων, ἔπειδὴ οὐκ ἀλγηδόνε γε, ὡς ὁ 

σὸς λόγος. 
10 ΠΩΛ. Φαίνεται. 

᾿ ἘΝ Ἀ ,ὕ ’ ᾽, ᾽ὔ ε ᾽ὔ 

ΣΩ: “2λλὰ μήν που τό γε μεγίστῃ βλάβῃ ὑπερβάλλον 
μέγιστον ἂν καχὸν εἴη τῶν ὄντων. 

ΠΟ. Λαΐ. 
᾿Ξ: ς 3 ἡέχ 3} “(ας ἊΣ , ὰ Ὁ ἴ- γ 2} Ὁ 

ΣΩ. Ἢ ἀδιχία ἄρα χαὶ ῃ ἀχολασία χαὶ ἡ ἀλλη ψυχῆς 

ι5 πονηρία μέγιστον τῶν ὄντων χαχόν ἔστιν; 

ΠΩΛ. Φαίνεται. 
, ΕῚ , ’ 9 7, Ψ 

ΣΩ, 7ίς οὖν τέχνη σπιδνίας ἀπαλλάττει; οὐ χρηματι- 
στιχή; 

ΠΩΛ. δαί. 

22 Σῶ. Τίς δὲ νόσου; οὐκ ἰατρική; 
ΠΩΛ. ᾿“νάγχη. 
ΣῸ τ Τίς δὲ πονηρίας χαὶ ἀδικίας; εἶ “μὴ οὕτως εὐπο- 418 

ρεῖς, ὧδε σχόπει" ποῖ ἄγομεν χαὶ παρὰ τίνας τοὺς χά- 
μγοντας τὰ σώματα; 

2: ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς ἰατρούς, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Ποῖ δὲ τοὺς ἀδικοῦντας χαὶ τοὺς ἀχολασταί- 

γοντας; 
ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς δικαστὰς λέγεις; 
ΣΩ, Οὐχοῦν δέκην δώσοντας; (ἢ. 3828.) 

30 ΠΩῶλ. Φημί. 

Σῷ. ““ρ᾽ οὖν οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν 
οἱ ὀρϑῶς κολάζοντες; 

ΠΩΛ. 4]ἢλον δή. 
ΣΏ, Χρηματιστιχὴ μὲν ἄρα πενίας ἀπαλλάττει, ἰα- 

35. τριχὴ δὲ νόσου, δίχη δὲ ἀχολασίας καὶ ἀδικίας. Β 
αιρὸ πῶλ. Φαίνεται. 

᾿ς ὅ καὶ κακῷ ϑαυμασίῳ ἀε]ονὶ (οΡαὶ 22 πονηρίας καὶ ἀα6]ανὶὶ 
Μοτγβίδαξ Ετηθηά. 4 | εἰ μὴ ΒΤ: εἰ δὲ μὴ (οτγαῦϑβ 28 λέγεις 46- 
Ιανι Αϑί 
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Σῷ. Τί τούτων χάλλιστόν ἔστιν ἰ ὧν λέγεις]; 
ΠΩΛ. Τίνων λέγεις; 

ΣΏ. αΑρηματιστιχῆς, ἰατρικῆς, δέχης. 
ΠΩΛ. Πολὺ διαφέρει, ὠ Σώχρατες, ἡ δίκη. 

. ΣΏΩ, Οὐχοῦν αὖ ἤτοι ἡ δονὴν “πλείστην ποιεῖ ἢ ὠφελίαν 
ἢ ἀμφότερα, εἴπερ »ἀλαπεῆν ἐστιν; 

ΠΩΛ. «Ναί. 

ΣΩ, .2ρ᾽ οὖν τὸ ἰατρεύεσϑαι ἡδύ ἐστιν, χαὶ χαίρουσιν 
οἱ ἰατρευόμενοι; 

ΠΩΛ. Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. ζΧ4λλ ὠφέλιμόν γε. ἢ γάρ; 
ΠΩΛ. ναί. 

ΣΝ. Μεγάλου γὰρ χαχοῦ ἀπαλλάττεται, ὥστε λυσιτελεῖ 
ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα [χαὶ ὑγιῆ εἶναι]. 

ΠΩΛ, Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. “2ρ᾽ οὖν οὕτως ἂν σεερὶ σῶμα εὐδαιμονέστατος 
γ 

ἄνϑρωπος εἴη, ἰατρευόμενος, ἢ μηδὲ χάμνων ἀρχήν; 
“ἡ “ Ἀ ΄ 

ΠΩΛ. “Ζ]ῆλον τι μηδὲ κάμνων. 
ΝΒ] Ἁ -. 2 3 32 ’, ς 2} " ἫΝ 

ΣΩ. Οὐ γὰρ τοῦτ ἣν εὐδαιμονία, ὡς ἔοιχεν, χαχοῦ 
ἀπαλλαγή, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ χτῆσις. 

ΠΩλΛ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Τί δέ; ἀϑλεώτερος πότερος δυοῖν ἐχόντοιν χαχὸν 

εἴτ᾽ ἐν σώματι εἴτ᾽ ἐν “ψυχῇ, ὃ ἰατρευόμενος χαὶ ἀπαλλατ- 
τόμενος τοῦ χαχοῦ, ἢ ὃ μὴ ἰατρευόμενος, ἔχων δέ; 

ΠΩΛ. Φαίνεταί μοι ὃ μὴ ἰατρευόμενος. 
ΝΒ] - , ’, , ΣΝ 

ΣΩ. Οὐχοῦν τὸ δίχην διδόναι μεγίστου χαχοῦ ἀπεαλ- 
λαγὴ ἣν, πονηρίας; 

ΠΩΛ. “ἤν γαρ. 
ΣΩ, Σωφρονίζει γάρ που χαὶ διχαιοτέρους ποιεῖ καὶ 

ἰατριχὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίχη. 
ΠΩΛ. ναί. 

ἐΝ, ΄ Χ 27 ς ἣν. ἘΝ ,ὕ 2 
ΣΩ, Εὐδαιμονέστατος μὲν ἀρὰ ὁ μὴ ἔχων χαχίαν ἔν 

ψυχῆ, ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον τῶν χαχῶν ἐφάνη. 
26 οὐκοῦν --- 30 δίχη ϑ:1οὉ. β τε. 46, τό 

τ τί Β, ϑίοραβιϑβ: τί οὖν Τ | ὧν λέγεις ἀρΙενῖε ΕἸοίπαβ: ὧν λέγω 
ΕἸπάείβεη, ὧν λέγεις --- δίκης ἀα]ενὶξ Κταΐζ (ουγεβροπάςηζθὶ. ΧΥ͂ 
124. 13 γὰρ ΒΤ: ἄρα ΗϊτϑοΠὶρ [ ὥστε -- εἶναι ἀε!ενὶ Ηἰγβομὶρ, 
καὶ ὑγεῇ εἶναι ᾿Μογβίδαι Ἐπηθηά. 4 14 ὑγιῆ ΒΤ: ὑγιεῖ ῬΔΙΪΘΙΠι5 
1815 16 οὕτως ΒΤ: οὗτος ΝΊΠΑΟΒΌ. 21 27 πονηρίας ἀδ]εν 
Μογϑβίααε Ἐτηςπά. 4 30 πονηρίας ἀεϊεν! Μογϑβίδας Ἐτηδθπηά. 4 
32 κακίαν ΒΤ: ἀδικίαν Τόθτεα δάνοτϑ. ἴ 157 33 μέγιστον ΒΤ: 
μέγιστον ὃν (οΡεΐ 127 
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ΠΩΛ. 47ῆλον δή. 
ΣΩ. Δεύτερος δύήττου ὃ ἀτταλλαττόμενος. 
ΠΩΛ. Ἔοικεν. 
Σῷ. Οὗτος δ᾽ ἦν ὃ νουϑετούμενός τε καὶ ἐπιπληττό- 

μενος χαὶ δίχην διδούς. 
ΠπΠῶλ. ναί. 
Σῷ. Κάχιστα ἄρα ζῆ ὃ ἔχων ἀδικίαν καὶ μὴ ἀπταλλατ- 

τόμιενος. 
ΠΩΛ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Οὐχοῦν οὗτος τυγχάνει ὧν ὃς ἂν τὰ μέγιστα ἀδι- 

χῶν χαὶ χρώμενος μεγίστῃ ἀδικίᾳ διαττράξηται ὥστε μήτε 
γουϑετεῖσϑαι μήτε χολάζεσϑαι μήτε δίκην διδόναι, ὥστστερ 
σὺ φὴς ᾿Ἰρχέλαον τιαρεσχευάσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους τυράν- 
γους χαὶ ῥήτορας χαὶ δυνάστας; 

ΠΩΛ. Ἔοιχε. 
Σῷ. Σχεδὸν γάρ που οὗτοι, ὦ ἄριστε, τὸ αὐτὸ διαπε- 

πραγμένοι εἰσίν, ὥσττερ ἂν εἴ τις τοῖς μεγίστοις νοσήμα- 
σιν συνισχόμενος διαπράξαιτο μὴ διδόναι δίκην τῶν πεερὶ 
τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς ἰατροῖς μηδὲ ἰατρεύεσϑαι, 
φοβούμενος, ὡσπερανεὶ παῖς, τὸ κάεσϑαι χαὶ τὸ τέμνε- 
σϑαι, ὅτι ἀλγεινόν. ἢ οὐ δοχεῖ καὶ σοὶ οὕτως; 

Ππῶλ. Ἔμοιγε. 
ΣΩ. ᾿γνοῶν γε, ὡς ἔοιχεν, οἷόν ἔστιν ἢ ὑγίεια καὶ 

ἀρετὴ σώματος. χινδυνεύουσι γὰρ ἐχ τῶν νῦν ἡμῖν ὧμο- 
λογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν χαὶ οἱ τὴν δέτην φεύγοντες, 
ὦ Πῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὑτοῦ καϑορᾶν, πρὸς δὲ τὸ ὠφέλι- 
μον τυφλῶς ἐ ἔχειν χαὶ ἀγνοεῖν, ὅσῳ ἀϑλιώτερόν ἐστι μὴ 
ὑγιοῦς σώματος μὴ ὑγιεῖ ψυχῇ συνοιχεῖν, ἀλλὰ σαϑρᾷ 
χαὶ ἀδίκῳ καὶ ἀνοσίῳ. ὅϑεν χαὶ πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίχην 
μὴ διδόναι μηδ᾽ ἀπαλλάττεσϑαι τοῦ μεγίστου χαχοῦ, καὶ 
χρήματα παρασχευαζόμενοι χαὶ φίλους χαὶ ὅπως ἂν ὦσιν 
ὡς πιϑανώτατοι λέγειν. εἰ δὲ ἡμεῖς ἀληϑῆ ὡμολογήκα- 
μεν, (ὦ Πῶλε, ἀρ᾽ αἰσϑάνει τὰ συμβαίνοντα ἐχ τοῦ λόγου; 
ἢ βούλει συλλογισώμεϑα αὐτά; 

2 δήπου ΒΤ: δὲ δήπου αἱ νἸἀείυγ ἀρορτ. Μαγζοϊδηυμη Ε, δέ που 
ΚΘΟΙς ΕἸΘοΚκεῖβ. [δ ῃτρ. ΓΧΧΧ 419 12 μήτε κολάζεσϑαι ἀδ]ανὶξ 
Η!γβοηϊρ, μήτε δίκην διδὸν αὐ Μογϑίααί Ἐτηδηά. 4, μηδὲ δίκην διδό- 
ναι ΤΘΌβοη]α τό γάρ που ΒΤ; γάρ τε (ορεί 19 κηδὲ ἰατρεύεσϑαι 
ἀεϊονιὶ Μογβίδαϊ Ετηθπᾶ. 3 48 ὑγιεῖ ψυχῇ ΤΌ: ὑγεὴς ψυχη Β 
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Β 

(ἢ. 383) 



480 

48 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 480 

ΠΩΛ. Εἰ σοέ γε δοχεῖ. 
Σῷ. “Τρ οὖν συμβαίνει μέγιστον χαχὸν ἡ ἀδικία χαὶ 

τὸ ἀδιχεῖν; 
πῶλ. Φαίνεταί γε. 

5 Ν 2 . ’ 29 ΄ - - 

ΣΩ, Καὶ μὴν ἀτταλλαγὴ γε ἑςραγνὴ τούτου τοῦ χαχοῦ. 
Χ 

τὸ δίχην διδόναι; 
ΠΩΛ. Κινδυνεύει. 
ΣΩ. Τὸ δέ γε μὴ διδόναι ἐμμονὴ τοῦ χαχοῦ; 
ΠΩΛ. “ναί. 

ΣΩ, 4εύτερον ἄρα ἐστὶν τῶν χαχῶν μεγέϑει τὸ ἀδι- 
χοῦντα διδόναι δίχην" τὸ δὲ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίχην 

, κύειν τῆν ἀρθυλε.. πάντων μέγιστόν τε χαὶ πρῶτον χαχῶν πέφυχεν. 
ΠΩΛ. Ἴβοιχεν. 
πῶ, “6 οὖν περὶ τούτου, ὦ φίλε, ἡμφεσβητήσαμεν, 

σὺ μὲν τὸν ᾿““ρχέλαον εὐδαιμονίζων τὸν τὰ μέγιστα ἄἂδι- 
χοῦντα δίχην οὐδεμίαν διδόντα, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον οἰόμε- 
γος, εἴτε ΩΝ εἴτ ἄλλος ἀνϑρώττων ὁστισοῦν μὴ 
δίδωσι δίκην ἀδιχῶν, τούτῳ προσήχειν ἀϑλίῳ εἶναι δια- 
φερόντως τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων, καὶ ἀεὶ τὸν ἀδιχοῦντα 
τοῦ ἀδιχουμένου ἀϑλιώτερον εἶναι καὶ τὸν μὴ διδόντα 
δίκην τοῦ διδόντος; οὐ ταῦτ᾽ ἣν τὰ ὑπ ἐμοῦ λεγόμενα; 

ΠΩΛ. δαί. 

ΣΩ. Οὐχοῦν ἀπτοδέδειχται ὅτι ἀληϑῆ ἐλέγετο; 
ΠΩΛ. Φαίνεται. 
Σῷ, δεν" εἰ οὖν δὴ ταῦτα ἀληϑῆ, ὦ Πῶλε, τίς ἢ 

μεγάλη χρεία ἐστὶν τῆς ῥδητοριχῆς; δεῖ μὲν γὰρ δὴ ἐχ 
τῶν νῦν ὡμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν μαλιστα φυλάττειν 
ὅσεως μὴ ἀδιχήσει, ὡς ἱχανὸν χαχὸν ἕξοντα. οὐ γάρ; 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Ἐὰν δέ γε ἀδικήσῃ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις ὧν ἂν 
χήδηται, αὐτὸν ἑχόντα ἰέναι ἐχεῖσε, ὅπου ὡς τάχιστα 
δώσει δίκην, παρὰ τὸν δικαστήν, ὥσπερ παρὰ τὸν ἰατρόν, 
σπεύδοντα ὅπως μὴ ἐγχρονισϑὲν τὸ νόσημα τῆς ἀδικέας 
ὕσιουλον τὴν ψυχὴν ποιήσει χαὶ ἀνίατον" ἢ πῶς λέγομεν, 

Ι εἰ σοΐ γε 5οΥρϑὶ που. σοπηπΊ. 90: εἰ σοί γε ἄλλως ΒΊ, εἰ μὴ σοΐέ 
γε ἄλλως ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΪΒΙΠΙΙΠῚ 1811 8 δέ γε Β: γε Τ' τὸ τὸ Σδικόξντὰα 
διδόναι δίκην Η!γβοΠΙρ: τὸ ἀδικεῖ» ΒΤ; τὸ ἀδικεῖν δίκην διδόντα 
ΘΔ Πθαὰπὶ 27 τῶν νῦν ΒΙ: τῶνυ» Τὸ 2ὃ ἀδικήσει ΔΡΟΡΥ. ΨἼΠ400. 32; 
Ηεϊηάοτί: ἀδικήσῃ ΒΤ | ἑκανον ἀδ]ανῖῖ ζορεῖ 32 ὥσπερ ΒΤ: ὡς 
Ῥαυβοῆ]α 34 ποιῆσει ΔΡΟΡΥ. Ε: ποιήσῃ ΒΤ | λέγομεν ΔΡΟΡΥΔΡΒΑ: 
λέγωμεν ΒΤ, οἷ. τ6, 26 
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ὦ Πῶλε, εἴπερ τὰ πρότερον μένει ἡμῖν ὁμολογήματα; 
οὐχ ἀνάγκη ταῦτα ἐχείνοις οὕτω μὲν συμφωνεῖν, ἄλλως 
δὲ μή; 

ΠΩᾺ.. Τί γὰρ δὴ φώμιεν, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ. Ἐπὶ μὲν ἄρα τὸ ἀπολογεῖσϑαι ὑττὲρ τῆς ἀδιχίας 

τῆς αὑτοῦ ᾿ γονέων ἢ ἑταίρων ἢ παίδων ἢ πατρίδος 
ἀδικούσης οὐ χρήσιμος οὐδὲν ἡ ῥητορικὴ ἡμῖν, ὦ Πῶλε, 
εἰ μὴ εἴ τις ὑγιολάβοι ἐπὶ τοὐναντίον, κατηγορεῖν δεῖν 
μάλιστα μὲν ἑαυτοῦ, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν οἰχείων καὶ τῶν 
ἄλλων, ὃς ἂν ἀεὶ τῶν φίλων τυγχάνῃ ἀδικῶν, καὶ μὴ ἄπο- 
χρύτιτεσϑαι, ἀλλ᾽ εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἕνα 
δῷ δέκην χαὶ ὑγιὲς γένηται, ἀναγχάζειν τε καὶ αὑτὸν χαὶ 
τοὺς ἄλλους μὴ ἀποδειλιᾶν, ἀλλὰ παρέχειν μύσαντα καὶ 

" 

20 

25 

(ἢ τ69) 

30 

ἀνδρείως, ὥστιερ τέμνειν χαὶ χάειν ἰατρῷ, τὸ ἀγαϑὸν καὶ 
χαλὸν δεώχοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλγεινόν, ἐὰν μέν 
γε τιληγῶν ἀξία ἡ διχηχὼς ἢ, τύπτειν παρέχοντα, ἐὰν δὲ 
δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ ζημίας, ἀττοτίνοντα, ξὰν δὲ φυγῆς, 
φεύγοντα, ἐὰν δὲ ϑανάτου, ἀποϑνήσχοντα, αὐτὸν τιρῶτον 
ὄντα χατήγορον χαὶ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων οἰχεέων καὶ ἐπὶ 
τοῦτο χρώμενον τῇ ῥητοριχῇ, ὅσεως ἂν καταδήλων τῶν 
ἀδικημάτων γιγνομένων ἀπαλλάττωνται τοῦ μεγίστου κα- 
χοῦ, ἀδιχίας. φῶμεν οὕτως ᾿ μὴ φῶμεν, ὦ πῶλε; 

ΠΩΛλ. ἬὭτοπα μέν, ὦ Σώχρατες, ἔμοιγε δοκεῖ, τοῖς 
μέντοι ἔμτιροσϑεν ἴσως σοι ὁμολογεῖται. 

) - ἌΝ - ᾽ Ὁ , 2 “ , 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ χεῖνα λυτέον ἢ τάδε ἀνάγχη συμβαίνειν; 
ΠΩΛ. Ναί, τοῦτό γε οὕτως ἔχει. 
ΣΩ. Τοὐναντίον δέ γε αὖ μεταβαλόντα, εἰ ἄρα δεῖ 

τινα χαχῶς τιοιεῖν, εἴτ ἐχϑρὸν εἴτε ὁντινοῦν, ἐὰν μόνον 
μὴ αὐτὸς ἀδιχῆται ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ" τοῦτο μὲν γὰρ εὐλα- 
βητέον" ξὰν δὲ ἄλλον ἀδικῇ ὃ ἐχϑρός, παντὶ τρόπῳ πα- 
ρασχευαστέον χαὶ τιράττοντα χαὶ λέγοντα, ὅπως μὴ δῷ 
δίκην μηδὲ ἔλϑη- παρὰ τὸν δικαστήν" ἐὰν δὲ ἔλϑῃ, μηχα- 

1 ροβὲ ὁμολογῇ, κατὰ 55. ΤΩ ᾿πτευ το σδηαὶ ῬΥΙΤηι5 Ροϑαυϊ 
ΘΟΠΙ] ΘΙ ΕΥΓΉΔΟΠΕΥ 6 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ'  ἀδικούσης ἀφ]ον!ξ 
Ηἰγβομρ 8 ἐπὶ αυποά ἴάτὴ Δα ἀπθιίανοτγιηί ΕἸπἀεἰβεη εἴ Ηεϊπάοτέ 
ἀεἸενιῖ Πδυιβο ἢ] 6 9 ἑαυτοῦ Τ, 5εά νυ ρΡοβΐ « εχ δῃηβῃηα. τὸ ὃς Τ: 
δο᾽ Β 12τε Νἱπάοῦ. 21: δὲ ΒΤ | αὐτὸν Β: αὐτὸ Τ᾽ 13 ωὐσαντα 
καὶ αὐδοείω:- ΒΤ: “ἡ “ὐσαντα καὶ ἀνδρείως Βεῖρκ Ζειίβοῆγ. {. ΑἸίοσ- 
τπυτησνν. 1835 Ρ. 910 οἴ. ΝΑοΥ οΌ5. οΥἱΐ, 7, «σαντα εὖ καὶ ἀνδρείως 
Ταυτγοηςταπαβ ΝΠ 85, “ὐσαντα (οθεὶ τις μὴ ΒΤ: μηδὲν ΝΑΒ6Γ 
21 απαλλάττω» ται Βι, βεὰ ω ἴῃ τα5. Β: ἀπαλλάττονται ΤἘ 24 σοε 

ἀεϊονὶε Ηεϊπάοσ 25 ἢ ̓᾿κεῖνα ἨϊγϑΟΠΙρ: ἢ κακεῖνα ΒΤ 
Ῥίαίο νοΐ. 17.111. 4 

(.383} Ὁ ) 

Ε 
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γητέον, ὅπως ἂν “διαφύγῃ χαὶ μὴ δῷ δίκην ὃ ἐχϑρός, ἀλλ 
ἐάν τε χρυσίον (ἡ ἡρπακὼς πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο ἀλλ 
ἔχων ἀναλίσχῃ χαὶ εἰς ἑαυτὸν χαὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ ἀδίκως 
χαὶ ἀϑέως, ἐάν. τε ϑανάτου ἄξια ἠδιχηχὼς ἢ, ὅπως μὴ 
ἀποθανεῖται, μάλιστα μὲν μηδέποτε, ἀλλ ἀϑάνατος 
ἔσται πονηρὸς ὦν, εἰ δὲ μή, ὅτιως ὡς τιλεῖστον χρόνον 
βιώσεται τοιοῦτος ὦν. ἐπὶ τὰ τοιαῦτα ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ 
Πῶλε, ἡ ῥητορικὴ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γὲ μὴ μέλλοντι 
ἀδιχεῖν οὐ μεγάλη τίς μοι δοχεῖ ἡ χρεία αὑτῆς εἶναι, εἶ 
δὴ χαὶ ἔστιν τις χρεία, ὡς ἔν γε τοῖς πρόσϑεν οὐδαμῇ 
ἐφάνη οὖσα. 

ΚΑΛ. Εἰπέ μοι, ὦ Χαιρεφῶν, σπουδάζει ταῦτα Σω- 
χράτης ἢ παίζει; 

ΧΑΙ. Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ὦ «Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς σπου- 
δάζειν" οὐδὲν μέντοι οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. 

ΚΑΛ. Νὴ τοὺς ϑεοὺς ἀλλ ἐπιϑυμῶ. εἰπέ μοι, ὦ 
Σώχρατες, πότερόν σε ϑῶμεν γυνὶ σπουδάζοντα ἢ παί- 
ζοντα; εἰ μὲν γὰρ σπουδάζεις τε καὶ τυγχάνει ταῦτα 
ἀληϑῆ, ὄντα ἃ λέγεις, ἄλλο τι ἢ ἡμῶν ὃ βίος ἀνατετραμ- 
μένος ἂν εἴη τῶν ἀνϑρώπων χαὶ πάντα τὰ ἐναντία τεράτ- 
τομεν, ὡς ἔοικεν, ἢ ἃ δεῖ; 

Σῶ; -ὮὉ Καλλίχλεις, εἰ μή τι ἦν τοῖς ἀνϑρώποις πά- 
ϑος, τοῖς μὲν ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτό, ἀλλά τις 
ἡμῶν ἴδιόν τι ἔπασχεν τάϑος ἢ οἱ ἄλλοι, οὐχ ἂν ἢν ὁᾷ- 
δέον ἐνδείξασϑαι τῷ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάϑημια. λέγω δ᾽ 
ἐννοήσας, ὅτι ἐγώ τὲ χαὶ σὺ γῦν τυγχάνομεν ταῦτόν τι 
χπεπονϑότες, ἐρῶντε δύο ὄντε δυοῖν ἑχάτερος, ἐγὼ μὲν 
“Δλκιβιάδου τε τοῦ Κλεινίου χαὶ φιλοσοφίας, σὺ δὲ τοῦ 
τε 4ϑηναίων δήμου χαὶ τοῦ Πυριλάμπους. αἰσϑάνομαι 
οὖν σου ἑἕχάστοτε, χαίπερ ὄντος δεινοῦ, ὅ τι ἂν φῇ σου 

ι: δῷ {: δώηι Β, δώηι Τ΄ ὁ ἐχϑρὸς ἀφίαν! ΟοΡροΕ 2 ἡρπακὼς 
ΒΤ, ἡρπακὼς ἢ εχ διπεηά. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΓΙΒΙΠΌΠῚ 1811 3 ἀναλίσκῃ 
Ι,. Ὀιίμάοτ ἴῃ {παβαῦτο, (ογαδβ: ἀναλίσκηται ΒΤ 14 ὑπερφυῶς 
ΒΤ: ὑπερφυῶς ὡς (οθεί 17 ϑῶμεν Μαάνὶρ δάνειβ.  4το: φῶς- 
μεν ΒΤ (τινὰ τῶν βιβλίων ἔχει τὸ φῶμεν, τινὰ οὔ ΟἸγτηρ᾽οαοτα5) 
20 πράττομεν ΒΤ: πράττοιπεν ΒΙΕΡἤδηι5 23 τι τὸ ΑἸάϊηδ: τε 
ἢ τὸ ΒΤ Ι τὸ αὐτὸ ὃν Ηβϊμπάοτε! τὶς ΒΤ: “πᾶς τις (νοΐ 25 τῷ 
ἑτέρῳ ΒΤ: τὸν ἕτερον τῷ ἑτέοῳ (οβεῖΐῖ, τῷ ἑτέρῳ ΜεαΥΤ ΔΙ Δ ΠῈ5, 
Ξοὰ ΒΌΡΥΘ νΘΥΒΌΠ τοῦ 27 'πεπονϑύτες ΒΤ: πεπονϑότε ΔΡΟΡΥ. 
ΨΊΠΔΟΡ. 32 28 δὲ ΝΊΠ4ΟΡ. 21: δὲ δυοῖν ΒΤ 29 πυριλάμπους 
(εἰ ᾿ηἴτ) Τὶ πυριλαμιποῦς (εἰ ᾿πῆτα) ΒΟ 30 ὅτε ἂν φῇ [,.υγ ΘΠ ΙΔΠ15 
ΨΙ 85, ταϑεϊξα Αϑί: ὅτε ὅπως ἂν φῇ Β, ὅτι ὅπως ἂν ἀντιφῇ Τ' 
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τὰ ττιαιδιχὰ καὶ ὅττως ἂν φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ἄντι- 
λέγειν, ἀλλ ἄνω καὶ κάτω μεταβαλλομένου" ἔν τε τῇ ἐχ- 
χλησίᾳ, ἐάν τι σοῦ λέγοντος ὃ δῆμος ὃ ᾿“ϑηναίων μὴ φῇ 
οὕτως ἔχειν, μεταβαλλόμενος λέγεις ἃ ἐχεῖνος βούλεται, 
χαὶ πρὸς τὸν Πυριλάμπους νεανίαν τὸν χαλὸν τοῦτον τοι- 
αὔτα ἕτερα τιέπονϑας᾽ τοῖς γὰρ τῶν παιδιχῶν βουλεύ- 
μασίν τε χαὶ λόγοις οὐχ οἷός τ᾽ εἶ ἐναντιοῦσϑαι, ὥστε, 
εἴ τίς σου λέγοντος ἑχάστοτε, ἃ διὰ τούτους λέγεις, ϑαυ- 
μάζοι ὡς ἀτοττά ἐστιν, ἴσως εἴποις ἂν αὐτῷ, εἰ βούλοιο 
τἀληϑῆ λέγειν, ὅτι, εἰ μή τις τταύσει τὰ σὰ τταιδιχὰ τού- 
των τῶν λόγων, οὐδὲ σὺ παύσει ποτὲ ταῦτα λέγων. νό- 
μιεζε τοίνυν καὶ τταρ᾽ ἐμοῦ χρῆναι ἕτερα τοιαῦτα ἀχούειν, 
χαὶ μὴ ϑαύμαζξε ὅτι ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσο- 
φίαν, τὰ ἐμὰ παιδιχά, παῦσον ταῦτα λέγουσαν. λέγει 
γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε, ἀεὶ ἃ νῦν ἐμοῦ ἀχούεις, καί μοί ἐστιν 
τῶν ἑτέρων :ταιδικῶν “τολὺ ἧττον ἔμτεληκτος" ὃ μὲν γὰρ 
Κλεινίειος οὗτος ἄλλοτε χορ ἐαεὶ λόγων, ἡ δὲ φιλο- 
σοφία ,ἀεὶ τῶν αὐτῶν" λέγει δὲ ἃ σὺ νῦν δεν μϑ ταις 
παρῆσϑα δὲ χαὶ αὐτὸς λεγομένοις. ἢ οὖν ἐκείνην ἐξέλεγ- 
ἔον, Ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ὡς οὐ τὸ ἀδιχεῖν ἐστιν καὶ ἀδι- 
χοῦντα δίκην μὴ διδόναι ἁπάντων ἔσχατον χαχῶν᾽ ἢ εἶ 
τοῦτο ἐάσεις ἀνέλεγχτον, μὰ τὸν χύνα τὸν Αἰγύπτιον 
ϑεόν, οὔ σοι ὁμολογήσει Καλλεχλῆς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ 
διαφωνήσει ἐν ἅτταντι τῷ βίῳ. καίτοι ἔγωγε οἶμαι, ὦ 
βέλτιστε, χαὶ τὴν λύραν μοι κρεῖττον εἶναι ἀναρμοστεῖν 
τὲ χαὶ διαφωνεῖν, χαὶ χορὸν ᾧ χορηγοίην, χαὶ πλείστους 
ἀνθρώπους μὴ ὁμολογεῖν μοι ἀλλ ἐναντία λέγειν μᾶλλον 
ἢ ἕνα ὄντα ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀσύμφωνον εἶναι καὶ ἐναντία 
λέγειν. 

ΚΑΔ. Ὦ Σώχρατες, δοχεῖς γεανιεύεσϑαι ἕν τοῖς λόγοις 

ὡς ἀληϑῶς δημηγόρος ὦν" χαὶ γῦν ταῦτα δημηγορεῖς 
ταὐτὸν παϑόντος ᾿Πώλου πάϑος, ὃ ὅττερ Τοργίου κατηγόρει 

πρὸς σὲ παϑεῖν. ἔφη γάρ που Γοργίαν ἐρωτώμενον ὑπὸ 
σοῦ, ξὰν ἀφίχηται παρ᾽ αὐτὸν μὴ ἐτειστάμενος τὰ δίκαια 

3 ὁ δῆμος ὁ ΤΙ ὁ δῆμος Β τό ἑτέρων Β: ἑταίρων Τ, οἴ. 21,2 ἔα- 
πληκτος ΒΤ: ἔκβλητος γ9.Ὁ 18 ἀεὶ τῶν αὐτῶν εχ οἸπεπά. ΔΡΟΡΥ. 
( ΟἸ51 1 Π|Δ ΠΌ 1 155: τῶν αὐτῶν ΒῚ 22 τὸν αἰγύπτιον ϑεον ΟἸγτη- 
Ρίοάογιβ: τὸν αἰγυπτίων ϑεὸν Β, τῶν αἰγυπτίων ϑεὸν Τ, 564 τὸν 
βιρτα τῶν Τ, νεῦρα ἀε]ενὶ Ηἰγβομὶς 23 καλλικλῆς Τὶ: καλλικλεῖ Β 
25 ἀναρμοστεῖν Ἡδυπάα 5ρεο. οτἱΐ. 92: ἀ᾽άρμοστόν ΒΤ (κρεῖττον 
ἀνάρμοστόν τε εἶναι καὶ διαφωνεῖν Ξεουπάππι Ηοἰπάοτγῆυτη Α50) 
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ς Χ Ἁ 7, ον 2 9 «ς 

Ὁ ὁ τὴν ῥητοριχὴν βουλόμενος μαϑεῖν, εἰ διδάξοι αὐτὸν ὃ 
, 7 οα΄" 7} Ν Ἀ ΄ "7 Ἀ Ἀ 

Γοργίας, αἰσχυνϑῖναι αὐτὸν χαὶ φάναι διδάξειν διὰ τὸ 
, Ξ: 2 ͵ «“ 2 Ξ »χ ι ὦ 
ἔϑος τῶν ἀνϑρώπων, τε ἀγαναχτοῖεν ἂν εἴ τις μὴ φαίη" 

᾿ ἊΝ ν ς “ , ΡῚ τι ΄ 2 

διὰ δὴ ταύτην τὴν ὁμολογίαν ἀναγχασϑῆναι ἐναντία αὖ- 
Ἁ ς π᾿ τι 23 Ἀ ἱν «ν ,᾿ 

τὸν αὑτῷ εἰπεῖν, σὲ δὲ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶν. χαί σου χα- 
δὰ «“ ᾽, ᾿ Ξ 3 χὰ -- ΄ Ξ᾿ - ᾿ ΄η 3 

τεγέλα, ὡς γέ μιοι δοχεῖν, ὀρϑῶς τότε" νῦν δὲ πάλιν αὖ- 
Ν 7) Ν - κι 7 ᾿] - 2 

τὸς ταὐτὸν τοῦτο ἔπαϑεν, χαὶ ἔγωγε χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐχ 
ΡΣ -" “ , Ἀ 32. Ἔ 

ἄγαμαι Πῶώλον, ὅτε σοι συνεγώρησεν τὸ ἀδιχεῖν αἴσχιον 
ΕῚ - 9. -- " ΄ Ἁ 3 - ς ΄ 

εἶναι τοῦ ἀδιχεῖσϑαι" ἐχ ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὁμολογίας 
Ψ, ς κ - ι - 

αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμτιοδισϑεὶς ἐν τοῖς λόγοις ἐπεστο- 
΄ Χ κι ΄, εἶ Χ κ - , Τῇ 

μίσϑη, αἰσχυνϑεὶς ἃ ἐνέώει εἰεεῖν. σὺ γὰρ τῷ ὥντι, ὦ 
’ - 2» ᾿ Υ̓́ 

Σώχρατες, εἰς τοιαῖτα ἄγεις φορτιχὰ χαὶ δημηγοριχά, 
΄ Ἁ Θλον ν᾿ ΄ κ 7} , 

φάσχων τὴν ἀλίϑειαν διώχειν, ἃ φύσει μὲν οὐχ ἔστιν 
σύν ἦν ’, ν “, Ξ ς Ὶ “κ.ν τ ν - 2 ,2 ΒῚ , 

χαλά, νόμῳ δέ. ὡς τὰ τιολλὰ δὲ ταῦτα ἐναντέ ἀλλήλοις 
2 ᾽ “ ᾿ ς ΄ ; 3 

ἐστίν, 1; τε φύσις χαὶ ὃ νύμος" ἐὰν οὖν τις αἰσχύνηται 
᾿ ᾿ - » «“ - 2 ΄ 

χαὶ μὴ τολιιᾷ λέγειν ἄπερ γνοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία λέ- 
ν Ἂ - Ἁ Ἁ 

γειν. ὃ δὴ καὶ σὺ τοῦτο τὸ σοφὸν χατανενοηχὼς χαχουρ- 
- - ’ δ , , ΄ Ἃ»ὕ Ἁ 

γεῖς ἐν τοῖς λύγοις, ἐὰν μέν τις χατὰ νόμον λέγῃ, κατὰ 
ς τὸ κι » Χ τν ἢ ς - ᾿΄ 

φύσιν ὑπερωτῶν, ἐὰν δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ τοῦ νόμου. 
«“ ἐστ οὶ αν μ- ρων ἐδῇ Ἐ 
ὡστιερ αὐτίχα ἐν τούτοις, τῷ ἀδιχεῖν τε χαὶ τῷ ἀδιχεῖ- 

ἊΣ ν ΄ ἣ Κ Α Ἁ 

σϑαι, Πωλου τὸ χατὰ νύώμον αἴσχιον λέγοντος, σὺ τὸν 
, ὙΝ, Ν Η ν - 

γόμον ἐδιώχαϑες χατὰ φύσιν. φύσει μὲν γὰρ πᾶν αἴσχεόν 
[4 « ΙῚ ᾿] ἌΣ ,ὔ Α 

ἐστιν τιερ χαὶ χάχιον τππε τὸ ἀδιχεῖσθαι, νόμῳ δὲ τὸ 
2 - ) κα Ν 2 εὑ ΦῈᾺ - 2 ν ΄ Ὶ 

ἀδιχεῖν. οὐδὲ γὰρ ἀνδρὸς τοῦτό γ᾽ ἐστὶν τὸ πάϑημα, τὸ 
2 Ἔ 2») 2 ΄ ΄ [4 :- ΄ 2 
ἀδιχεῖσϑαι, ἀλλ᾿ ἀνδρανιόδου τινός, ᾧ χρεῖττόν ἔστιν τε- 

, ὉΝ - “ )ς Α ΄ 
ϑνάναι ἢ ζῆν, ὁστις ἀδιχούμενος χαὶ τιροτηλαχιζόμενος 

Χ τ’ 2 ι νὰ ς -» δον νη". ἂν θν γ ἂν, 
μὴ οἱόστε ἐστὶν αὑτὸς αὑτῷ βοηϑεῖν μηδὲ ἀλλῳ οὗ ἂν 

ι διδάξοι ΒΤ: δεδαξει Δρορτδαρῆα 5. κατεγέλα ΜΊΙΠΑΟΌ. 21, 

(οτηατγῖι5 Ἔο]ορ. 79: καταγελᾶν, ΒΤ τ σοφὸν Β: σφὸν Τ 2ι νόμον 
αἴσχιον λέγοντος σὺ τὸν τόμον Τὶ τόμον Β, φύσεων", οὐ κατα νόμον 
αἴσχιον λέγοντος σὶ τὸν νόμον Ἠδιυβάεα 5ρες. οΥἹἝ. 92, φύσει» αἴσχεον 
λέγοντος σὺ τον τ᾽ μον Αϑῖ 22 ἐδιώκαϑε-: κατα φύσι» Β: ἐδιώκα- 
ϑὲες Τ, Ηευβάς, Αϑί (ἐδίωπκες ἴῃ τηαῦρ. Τὴ) παν Β, πᾶν Τι: πᾶσιν 
ΘΥργαημα ἄς ΟΘοτρ. 143, παντὶ Μάπβομοσ ΕἸεοκεῖβ. [δ γθ. (ΓΙ 166, 
πάντως Ναρσπευ, νευθυτῃ ἀεϊενι Κὔςκεσγί εοϊορ. 53 23 δηΐᾳ τὸ 
ἀδικεῖσϑαι Ἰασυπατη πάσαν Θίερῃδημβ: οἷον φύσει αἴσχεον ἐστε 
καὶ κακιοιν Δἀᾷ, ϑίερμαηιβ, οἷο, βἀϊίογ ΒΙροπίϊηιβ, φημ οὐ», ἐγὼ 
φύσει μὲν καὶ αἴσχεον εἶναι καὶ κάκιο! (οΡού νεῦθα "δα δὲ τὸ ἀδι- 

κεῖτ 6] ροίϊι5 τὸ ἀδικεῖσθαι, γομῳ δὲ τὸ κδικεῖ, ἀοϊοηάαᾳ σθηςαϊέ 
ὈΟΌτΘα δάνεγβ 153 24 τὸ ἀδικεῖσϑαι ἀφδ]ενι Γορθαεῖ 25 ἔυτεν 
τεϑυνάναι Β;: τεϑυιάναιε ἐστε" (σου ρ πα] 1} Εις 27 ἄλλῳ οὗ Β: ἄλλῳ 

ᾧ ͵ ν 
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484. ΓΟΡΓΊΑΣ. δ8 

κήδηται. ἀλλ᾽, οἴκιαι, οἵ τιϑέμενοι τοὺς γόμους οἱ ἀσϑε- 
γεῖς ἀνϑρω"τοί εἰσιν χαὶ οἱ τεολλοί. τιρὸς αὑτοὺς οὖν χαὶ 
τὸ αὑτοῖς συμφέρον τούς τὲ νόιιους τίϑενται χαὶ τοὺς 
ἐχεαίνους ἐπαινοῦσιν χαὶ τοὺς ψόγους ψέγουσιν" ἐχφο- 

- Ἁ ᾿, “- δ ΄ ν 

βοῦντες τοὺς ἐρρωμιενεστέρους τῶν ἀνϑρώτιων χαὶ δυνα- 
᾿ ’ . ) - “  Α , 

τοὺς ὄντας τιλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὑτιῦν τλέον ἔχωσιν, λέ- 
ς Ἁ »- Ν ΞΩ3 κ - 

γουσιν, ὡς αἰσχρὸν χαὶ ἀδιχον τὸ τιλεονεχτεῖν, χαὶ τοῦτο 
"Τὰ ΚΞ ἧ»ὕὔ - γη τὰ . ἘΞ , Ξ 

ἔστιν τὸ ἀδιχεῖν, τὸ πλέον τιν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν. ἀγα- 
πῶσι γάρ, οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι 
ὄντες. 

Ἁ - Α ’ - ν᾽ Ε ) Ν 

Διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ ιιἱὲν τοῦτο ἄδιχον χαὶ αἰσχρὸν 
, Χ ’ - - - ἢ ὦ Ἀ ) Ἂν 

λέγεται, τὸ τιλέον ζητεῖν ἔχειν τιῦν τεολλεῦν, χαὶ ἀδιχεῖν 
» ς "ὦ 3 δῚ ᾿ 1 , 

αὐτὸ χαλοῦσιν᾽ ᾿) δέ γε, οἶμαι, φύσις αὑτῇ ἀποφαίνει 
3 [σὲ Ν᾽, 2 Χ ) ᾿ -.- ,ὕ “᾽ν , 

αὖ, ὅτι δίχαιόν ἔστιν τὸν αιιείνω τοῦ χείρονος τιλέον ἔχειν 
ν 4 - ) ς , Ὶ -Ξ ν᾿ » 

χαὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωιέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα 
» {2 «“ ἢ κ ΕΞ ΄ 

σεολλαχοῦ ὅτι οὕτως ἔχει, χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ 
- ’ “ μ ΄ “ , 

τῶν ἀνϑρώμπων ἐν ὕλαις ταῖς τόλεσι χαὶ τοῖς γένεσιν, 
φς “ νὔ ᾿ὕ " ᾿ Ὡ ἡ (κῃ 

ὅτι οὕτω τὸ δίχαιον χέχριται, τὸν χρείττω τοῦ γἡττονος 
ἄρχειν χαὶ τιλέον ἔχειν. ἐγεὶ τεοίῳ διχαίῳ χρώμενος Ξέρ- 

εἶξε ὅλ ν ἘΠ ᾿ς 2 , ΤῊ: ν 7 πα ὙΟΝ τ 
ξῆῃς ἐγεὶ τὴν Ελλάδα ἑστρατευσεν ἢ ὁ πατὶρ αὑτοῦ ἐπὶ 

ΡλῚ , ᾿ γ -" ΄ 9..2 

Σχύϑας; ἢ ἄλλα μυρία ἂν τις ἔχοι τοιαῦτα λέγειν" ἀλλ᾽, 
ΕῚ λ Ν τ ἧ , - οἶμαι, οὗτοι χατὰ φύσιν [τὴν τοῦ δικαίου] ταῦτα πράτ- 

Ἀ Ν Ν ,ὔ Ν , Ἢ 2 

τουσιν, χαὶ ναὶ μὰ “ία χατὰ νόμον γε τῶν (φύσεως, οὐ 
᾿ - ξ -Ξ Ὥ , ΤΥ. 

μέντοι ἴσως χατὰ τοῦτον, ὃν ἡμεῖς [τεϑέμεϑα)]ὔ πλάττον- 
ἈΝ Ὦ ΄ ς - - 

τες τοὺς βελτίστους χαὶ ἐρριυμενεστάτους ἡμῶν αὐτῶν ἐχ 
΄ ,ὔ σ΄ , ᾽ν ’ 

γέων λαμβάνοντες ὠὡστερ λέοντας χατεγγᾳδοντές τε χαὶ 
΄, «ς ν νεν 

γοητεύοντες χαταδουλούμεϑα λέγοντες, ὡς τὸ ἴσον χρῇ 
ἔχειν χαὶ τοῦτό ἐστιν τὸ χαλὸν χαὶ τὸ δίχαιον. ἐὰν δέ 

Ύ , ω ) , , - 

78, οἶμαι, φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, πάντα ταῦτα 
ἀποσεισάμενος χαὶ διαρρήξας χαὶ ἰδιαφυγών] χαταπατή- 
σας τὰ ἡμέτερα γράμματα χαὶ μαγγανεύματα χαὶ ἑτῳδὰς 
χαὶ νόμους τοὺς -παρὰ φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνε- 

2 αὑτοὺς Β: αὐτοὺς Τ᾽ 3 αὐτοῖς Β: αὐτοῖς Τ᾽ 4 ἐκφοβοῦντες 
ΒΤ: ἐκφοβοῦντες τε ΨΙΠΑΟΌ. 21 6 λέγουοειν ἀο]ανι Ηρθυπηδηη. 
14 αὖ ΟἰΠ| ῬΑΓΙΒΙΠΟ 2110 ΒΕΚΙκεΥ; αὐτὸ ΒΤ, «οἴ. ΤἼδδεί. 40, 181 τλέον 
Τ, 5ε4 ροβί ἐζβϑ.0 22 την τοὺ δικαίου ἀεἸενῖι ΘΒ] οἰ ΘΔ ΠΟΥ, τὰ 
τοῦ δικαίου Ν᾽ ΟΘΤΊΕ] Ζαιτβοῆγ. {. ΑἸτοστμαπηβνν. ΝῚ 125 24 τῦϑε- 
ἕεϑα ἀε]ενιὶ Ἡδιτηδηη 26 καὶ ὥσπερ ἨοΘΊΘΌΕΘεΙκς ΗἸββηκ 46 
λέοντας δέον τεβ Ἠθδιιβάβ 5ρες. οΥἹῖ. 920 27 λεγο! τες ἀε]ονὶ (οθεῖ 
29 ἀνὴρ Β: ὁ ἀνηο ΣΦ 30 δεσυγων ἀεἴενι: Ναθεῖ οὔ. ΟΥΤΕΣ 7 
καὶ διαφυγὼν Μογϑίδαϊ Επηθηα. 5. 31 γρακματα ΒΤ: περιάμματα 
Μ δΙοκθηδοσ, πλάσματα (οὈεῖ 

Φ 

9 
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φάνη δεσπότης ἡμέτερος ὃ δοῦλος, καὶ ἐνταῦϑα ἐξέλαμι-- 
Β ψεν τὸ τῆς φύσεως δίχαιον. δοχεῖ δέ μοι χαὶ Πίνδαρος 

ἅτεερ ἐγὼ λέγω ἐνδείχνυσϑαι ἐν τῷ ἄσματι ἐν ᾧ λέγει ὅτι 
γόμος ὃ πάντων βασιλεὺς 
ϑνατῶν τὲ χαὶ ἀϑανάτωγ᾽" 

οὗτος δὲ δύ, φησίν, 
ἄγει διχαιῶν τὸ βιαιότατον 
ὑπερτάτᾳ χειρί" τεχμαίρομαι 
ἔργοισιν Ἡρακλέος, ἐπεὶ --- ἀπριάτας -- 

λέγει οὔτ ω πως" τὸ γὰρ ἄσμα οὐχ ἐπίσταμαι" λέγει δ᾽ 
ὅτι οὔτε πριάμενος οὔτε δόντος τοῦ Τηρυόνου ἠλάσατο 
τὰς βοῦς, ὡς τούτου ὄντος τοῦ δικαίου φύσει, καὶ βοῦς 
χαὶ τάἀλλα χτήματα εἶναι πάντα τοῦ “βελείονός τὲ χαὶ 
χρείττογος τὰ τῶν χειρόνων τε χαὶ ἡττόνων. 

Τὸ μὲν οὖν “ἀληϑὲς οὕτως ἔχει, γνώσει δέ, ἂν ἐπὶ τὰ 
μείζω ἔλ λϑῃς ἐάσας ἤδη φιλ οσοφέαν. φιλοσοφία γάρ τοί 
ἐστιν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἄν τις αὐτοῦ μετρίως ἅψηται 
ἐν τῇ ἡλικίᾳ" ἐὰν δὲ 1 περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐνδιατρέψῃ, 
διαφϑορὰ τῶν ἀνϑρώπων. ἐὰν γὰρ καὶ πάνυ. εὐφυὴς ῇ 
χαὶ πόρρω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῇ, ἀνάγκη πάντων ἄπει- 
ρον γεγονέναι ἐστίν, ὧν χρὴ ἔμττειρον εἶναι τὸν μέλλοντα 
χαλὸν χἀγαϑὸν χαὶ εὐδόχιμιον ἔσεσϑαι ἄνδρα. χαὶ γὰρ 
τῶν νόμων ἄπειροι γίγνονται τῶν χατὰ τὴν πόλιν, χαὶ 
τῶν λόγων, οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συμβολαίοις 

((.385}) τοῖς ἀνϑρώποις χαὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, χαὶ τῶν ἡδονῶν 
τε χαὶ ἐπιϑυμιῶν τῶν ἀνθρωπείων, χαὶ συλλήβδην τῶν 
ἠϑῶν παντάπασιν ἄπειροι γίγνονται. ἐπειδὰν οὖν ἔλϑω- 
σιν εἴς τινὰ ἰδίαν ἢ πολιτικὴν πρᾶξιν, καταγέλαστοι 
γίγνονται, ὥσπερ γε, οἶμαι, οἵ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς 
τὰς ὑμετέρας διατριβὰς ἔλϑωσιν χαὶ τοὺς λόγους, κατα- 

γέλαστοί εἰσιν. συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Εὐριπίδου" λαμ- 

4 νόμος --- ο ἀπριάτας (νετθϊ5 οὗτος δὲ δή φησιν οταϊββὶϑ) Αὐϊβεῖά. ου. 45 
11 68 Τιπάοτῇ, οἴ. Βετρκ ροξξ. ἵγτ. 5 1 ἢγ. τόρ ἰ τό φιλοσοφία --- 31: εἰσιν 
(εἾΠππι5. ποοῖ. Αἰ. το, 22, 3 

6 φησὶν ΒΤ᾽, Ξ6Π0]. ΡΙπά. Νειῃ. ΙΧ 35; φησὶν κατὰ φύσιν ΒΟΘΟΚΕ 
ῖη ΜΙῃ. 178 Ο]]. Π6ρ. ΓΝ 714 ε 1Π| ό9ρο Ὁ (Αϑανάτων ἄγει δικαιῶν --- 
τοῦτο δὲ δή φησι κατὰ φύσιν --- τὸ βιαιότατον ΑΒ) 7ἠ δικαιῶν τὸ 
βιαιότατον ΑΥ511465, οἵ. [6 ρ. ΓΝ 714 6 δικαιοῦντα τὸ βιαιότατον: 
βιαίων τὸ δικαιότατον ΒῚ 8β8 χειρὶ Β: χερὶ Ἐ 10 ἐπίσταμαι ἘΠ: 
ἐξεπίσταμαι ΝΑΌΘΥ σοΙηπη. ΠΠ 50 τῷ δὲ ἂν ΒΤ; δ᾽ ἐὰν ΒΕΚΊΚΟΥ 
22 εὐδόκιμον Τ, (Ε]Ππ5: εὐδαίμον Β 24 ἐν τοῖς συμβολαίοις ἀ6- 
Ιενὶ: Πα υβοη]α 
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πρός τ᾽ ἐστὶν ἕκαστος ἐν τούτῳ, καὶ ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐπεί- 
γεται, 

γέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 
ἕν αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὦν'᾽ 

ὅπου δ᾽ ἂν φαῦλος ῇ, ἐντεῦϑεν φεύγει χαὶ λοιδορεῖ τοῦτο, 
τὸ δ᾽ ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως 
αὐτὸς ἑαυτὸν ἑπαινεῖν. ἀλλ, οἶμαι, τὸ ὀρϑότατόν ἐστιν 
ἀμφοτέρων μετασχεῖν" ἡλόσυφίαξ μὲν ὅσον παιδείας 
χάριν καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειραχίῳ ὄντι φι- 
λοσοφεῖν᾽" ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὧν ἄνθρωπος ἔτι 
φιλοσοφῇ, καταγέλαστον, ω Σώχρατες, τὸ χρῆμα γίγνεται, 
χαὶ ἔγωγε δμοιότατον ττάσχω πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας 
ὥσττερ πρὸς τοὺς ψελλιζομένους [καὶ σαίζοντας. ὅταν 
μὲν γὰρ παιδίον ἴδω, ᾧ ἔτι προσήκει διαλέγεσϑαι οὕτω, 
[ψελλιζόμενον χαὶ παϊζονΊ, χαίρω τε χαὶ χαρίεν μοι φαέί- 
νεται χαὶ ἐλευϑέριον χαὶ πρέπον τῇ τοῦ παιδίου ἡλιχέᾳ, 
ὅταν δὲ σαφῶς διαλεγομένου. παιδαρίου ἀχούσω, πιχρόν 
τί μοι δοχεῖ χρῆμα εἶναι καὶ ἀνιᾷ μου τὰ ὦτα καί μοι 
δοχεῖ δουλοττερεττές τι εἶναι" ὅταν δὲ ἀνδρὸς ἀχούσῃ τις 
ἱψελλιξομένου ἢ παίζοντα. ὅρᾷ, καταγέλαστον φαίνεται 
καὶ ἄνανδρον χαὶ πληγῶν ἄξιον. ταὐτὸν οὖν ἔγωγε τοῦτο 
πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας. παρὰ γέῳ μὲν γὰρ 
μειραχίῳ ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ σρέσειν μοι δο- 
χεῖ, καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύϑερόν τινὰ εἶναι τοῦτον τὸν ἄνϑρω- 
στον, τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀνελεύϑερον χαὶ οὐδέπτοτε 
οὐδενὸς ἀξιώσοντα ξαυτὸν οὔτε χαλοῦ οὔτε γενναίου 
πράγματος" ὅταν δὲ δὴ πρεσβύτερον ἴδω ἔτι φιλοσο- 
φοῦντα χαὶ μὴ ἀπταλλαττόμενον, πληγῶν μοι δοχεῖ ἤδη 
δεῖσϑαι, ὦ “Σώχρατες, οὗτος ὃ ἀνήρ. ο γὰρ γυνδὴ ἔλεγον, 
ὑπάρχει τούτῳ τῷ ̓ ἀνϑρώπῳ, χἂν πάνυ εὐφυὴς ἢ, ἀνᾶάν- 
δρῳ γενέσϑαι φεύγοντε τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς 

4 ἵν᾿ -- ὧν ΑΙοΙ. 11 τ464 | γ ἀλλ -- «6,4. φϑέγξασϑαι ΟεΠἴι5 ποεῖ. 
Ατο. το, 22, το οἵ. Νδιοκ ἔχζαρτη. ἰγαρ. Ἐλασρ. ΠΥ. 183 

Ι καὶ ἐπὶ τεανεῖα ΒΤ 4 τυγχάνει ΤΙ: τυγχάνῃ Β (τυγχάνῃ ἴῃ 
ΑἸΕΙΡ. ΒΤ), οἷ. 24. το 1 βέλτιστος ΒΤ: κράτιστος ἴῃ ΑΙΠΙΡ. ΒΤ 
8 παιδείας ΒΤ: παιδιᾶς Ἠδυκάδ 5ρθο. οτἱξ. 94 13 καὶ παίζοντας 
εἴ τῷ καὲ παῖζον εἴ 20 ἢ παίζοντα ὁρᾷ ἀε]ενὶϊ Μογϑβίδαϊ Ετηδπηά. 5, 
οὗ, ΘΟ Π]οἰουτηδομεῦ Τὔρετϑ.Σ 487 14 ᾧ --- οὕτω ἀε]ενιί Η γβομῖς 
τῷ ψελλιζόμενον καὶ παῖζον ἀεϊενῖξ (ορεί, ψελλιζόμενον καὶ παίζειν 
Ταυτοηίίδηυβ ΧΝΠ 85, Ηεϊηάοτί, ὉΙΑΜΉ το μἐροδς» καὶ παίζειν 5181]- 
Ῥαυτη .22 παρὰ ΕΧ 5116 110 Βεκκειῖ ΔΡΟΡΥ. Ραγἰϑίηθμι 1812, ϑίερμα- 
Ὡὰ5: περὶ ΤΌ, πέρι Β 
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ἀγοράς, ἐν αἷς ἔφη ὃ ποιητὴς τοὺς ἄνδρας ἀριτιρὲτεεῖς 
γίγνεσϑαι, καταδεδυχότι δὲ τὸν λοιιὸν βίον βιῶναι μετὰ 
μειραχίων ἐν γωνίᾳ τριῶν ᾿ τεττάρων ἱνιϑυρίζοντα, ἐλεύ-- 
ϑερον δὲ χαὶ μέγα χαὶ χαλὸν μηδέττοτε φϑέγξασϑαι. 
Ἐγὼ δέ, ὦ Σώχρατες, σιρὺς σὲ ἐπιεικῶς ἔχω φιλικῶς" 
χινδυνεύω οὖν πεπονϑέναι νῦν ὅπερ ὃ Ζῆϑος σερὴὺς τὸν 
ἀμφίονα ὃ Εὐριπίδου, οὗττερ ἐμνήσϑην. χαὶ γὰρ ἐμοὶ 

τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐπεέρχεται πρὸς σὲ λέγειν, οἷάπερ ἐχεῖνος 
πρὺς τὸν ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώχρατες, ὧν δεῖ σε 
ἐσπεμελεῖσϑαι, χαὶ φύσιν ψυχῆς ὦ δὲ γενναίαν μειρα- 
χιώδει τινὶ διατρέπεις μορφώματι, χαὶ οὔτ᾽ ἂν δίνης 
βουλαῖσι προσϑεῖ ἂν ὀρϑῶς λόγον, οὔτ᾽ εἰχὸς ἂν χαὶ τει- 
ϑανὸν λάχοις, οὔϑ᾽ ὑπὲρ ἄλλου νεανιχὸν βούλευμα 

Μ᾿ , Ξ1 ΄, ’ ᾽, 

βουλεύσαιο. χαίτοι, ὦ φίλε Σώχρατες --- χαί μοι μη- 
" 2 Ἢ ἐν 3 ᾿ νΝ 2 - “τ - ΒΕ ΞᾺ τ᾿ Ν 

δὲν ἀχϑεσθϑῇς" εὐνοίᾳ γὰρ ἐρῶ τῇ σῇ --- οὐχ αἰσχρὸν δο- 
χεῖ σοι εἶναι οὕτως ἔχειν, ὡς ἐγὼ σὲ οἴμιαι ἔχειν χαὶ 
τοὺς ἄλλους τοὺς πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας; νῦν 
γὰρ εἴ τις σοῦ λαβόμενος ἢ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν τοιούτων 
εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀτιάγοι, φάσχων ἀδιχεῖν μηδὲν ἀδι- 
χοῦντα, οἶσϑ'᾽ ὅτι οὐχ ἂν ἔχοις ὅ τι χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ᾽ 
εἰλιγγιῴης ἂν χαὶ χασμῷο οὐχ ἔχων ὅ τι εἴποις, χαὶ εἰς 
τὸ διχαστήριον ἀναβάς, χατηγόρου τυχὼν πάνυ φαύλου 
χαὶ μοχϑηροῦ, ἀττοϑάνοις ἄν, εἰ βούλοιτο ϑανάτου σοι 
τιμᾶσϑαι. καίτοι ττῶς σοφὸν τοῦτό ἐστιν, ὦ Σώχρα- 
τες, εἴτις εὐφυᾶ λαβοῦσα τέχνη φῶτα ἔϑηχε χεέ- 
ρονα, μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον βοηϑεῖν μηδ᾽ ἐχσῶσαι 
ἐχ τῶν μεγίστων χινδύνων μήτε ἑαυτὸν μήτε ἄλλον μη- 
δένα, ὑπὸ δὲ τῶν ἐχϑρῶν περισυλᾶσϑαι πᾶσαν τὴν οὐ- 

τ οὐδ᾽ ἀγορέων, ἵνα τ᾽ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέϑουσιν Ἦτοπι 1]. 9, 441 
Ι ο Νδυςκ ἕγαρτη. ἵγαρ. ΕἼΧΙΡ. ὩΤ. 185 [ 24 ΝδυςοκΊ]. ο. ἘΌΠΡ. τ. 86 

3 ἐλεύϑερον ΒΤ: ἐλευϑέοιον Ἡ]τΒΟΗΙΡ 4 καλὸν (οζγαῦὄϑδ: 
ἱκανὸν ΒΊ, νεανικὸν Ἡρθιπάοσξ [ μηδέποτε ΒΤ: μηδὲν μηδέ- 
ποτε Ἠβδυβάβ 5ΡΕς. ΟΥ̓. 94, μηδὲν πώποτε νοὶ μἡϑδκῦτε πηδῶν 
(οδεί 10 γενναίαν ἔχων γυναικομίμῳ διαπρέπεις μορφώματε 
ἘΠ ΉΚΘη ἴῃ ερίϑι. δα Ψψαϊοκεη. δρᾶ Μδῇη. 67, γεν"»αἕαν ἔχων μει- 
ρακιώδει τινὶ διαπρέπεις ιορφώμπατι (οΥδαἔβ 11 διατρέπεις Ἡ. ατο- 
ἴπ5 ἐχοαγρί. 6 ἴγαρ. εἴ σοπη. 373: διαπρέπεις ΒΤ, διαστρέφεις 

ΒΤ: ἐν Οογαῦβ 12 ὀοϑῶς ΒΤ: ἀρϑιδά ΑΞι! εἰκὸς 
ἂν ΒΤ: εἰκοτ᾽ ἂν Αβι} πεϑανον ἀρορτυ. [υγδη Ἰα Π ΠῚ 2552, ΒΕΚΚΟΙ: 
σπσιϑανὸν ἂν ΒΤ 13 λάκοις ΒοηϊῖΖ Ζειίβοῃτ. ἢ. δβίθγσγει ἢ. αυτηη. 
18:7 Ρ. 403: λάβοις ΒΤ 19 ἀπάγοι ΒῚ:Σ: ἀπαγάγοι, Ῥατὶβίπαβ 2110, 
ΒΕΚΚΕΥ 22 πάνυ ΒΤ: καὶ πάνυ (ογαῦϑς 28 εἴ τες Τ: ἥτις Β, 
Ποῦταα δάνογϑβ. 486, οἔ, 22, 23 26 μηδ᾽ αὐτὸν Ἠ!ΓΒΟΠΙΡσ 
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σίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ζῆν ἐν τῇ πόλει; τὸν δὲ τοιοῦ-- 
τον, εἴ τι χαὶ ἀγροιχότερον εἰρῆσϑαι, ἔξεστιν ἐπὶ κόρρης 

ὔ Ν ν" ἢ , 2 . 2 { ͵, Ρὰ Ἀ -Ὁ- 

τύτιτοντα μὴ διδόναι δίχην. ἀλλ΄ ὠγαϑὲ, ἐμοὶ πιϑοῦ, 
- ’ὔ , ) 9 ΄, 

παῦσαι δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσέαν ἄσχει, 
Ἁ ΡῈ ς Χ 4 ΄ Ἐ- 2 ᾿Ὶ Ἃ 

χαὶ ἀσχει ογιῦϑεν δόξεις φρονξῖν, ἄλλοις τὰ κομψὰ 
ταῦτα ἀφείς, εἴτε ληρήματα χρὴ φάναι εἶναι εἴτε 
φλυαρίας, ἐξ ὧν χκενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόμοις" 

ζηλῶν οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μιχρὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ οἷς 
, ’, κ ͵ Α ’ , 

ἔστιν χαὶ βίος καὶ δόξα χαὶ ἄλλα πολλὰ ἀγαϑα. 
ἘΞ ’ Ξ 

ΣΩ, Εἰ χρυσὴν ἔχων ἐτύγχανον τὴν ψυχὴν, ὦ Καλ- 
, [4 τῷ Ν -» 

λίχλεις, οὐχ ἂν οἴει με ἄσμενον εὑρεῖν τούτων τινὰ τῶν 5; { ἐ Θ 
, ἥν , Ἁ ΄ Ν , Ἁ 

λέϑων, αἷς βασανίζουσιν τὸν χρυσόν, τὴν ἀρίστην, πρὸς 
ἥντινα ἔμελλον προσαγαγὼν αὐτήν, εἴ μοι ὁμολογήσειεν 
ἐκείνη καλῶς τεϑεραπεῦσϑαι τὴν ψυχήν, εὖ εἴσεσϑαι ὅτι 
ἱκανῶς ἔχω χαὶ οὐδέν μοι δεῖ ἄλλης βασάνου; 

ΚΑΛ. Πρὸς τέ δὴ τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, (ὖ “Σώχρατες; 
ΣΩ; Ἐγώ σοι ἐρῶ" νῦν οἶμαι ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς 

τοιούτῳ ἑἕἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι. 
ΚΑΔ. Τί δή; 
Σῷ, Εὐ οἷδ᾽ ὅτι, ἂν μοι σὺ ὁμολογήσῃς χεξρὶ ὧν ἧ 

ἐμὴ ψυχὴ δοξάξει, ταῦτα ἤδη ἐστὶν αὐτὰ τἀληϑῆ. ἐννοῶ 
γάρ, ὅτι τὸν μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ὁρ- 
ϑῶς τε ζώσης χαὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ ἔχειν, ἃ σὺ πάντα 

, ’ὔ Χ γ ὕ Χ Ν 

ἔχεις, ἐμιστήιιην τὲ καὶ εὔνοιαν χαὶ πταρρησίαν. ἐγὼ γὰρ 
σεολλοῖς ἐντυγχάνω, οἱ ἐμὲ οὐχ οἷοί τε εἰσὶν βασανίζειν, 

δ Ἁ ΙῚ Ἁ 3 «“ 

διὰ τὸ μὴ σοφοὶ εἶναι ὥσπερ σύ᾽ ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν 
ΒΡ] 2 3 ’, ’, , Ν ἊΝ ας ἢ Ἀ Ἁ 

εἰσιν, οὐχ ἐϑέλουσιν δέ μοι λέγειν τὴν ἀλήϑειαν, διὰ τὸ 
ὃ τ ΘΝ “ ῳ ᾿ ᾿ ; , , 

μὴ χγδεσϑαί μου ὠσττερ σύ τὼ δὲ ξένω τώδε, Γοργίας 
τε χαὶ Πῶλος, σοφὼ μὲν χαὶ φίλω ἐστὸν ἐμώ, ἐνδεεστέρω 
δὲ παρρησίας καὶ αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος" 

21τ ἐννοῶ --- 24 παρρησίαν 5100. βογ]ερ. 46, 93 

Ι τὸν δὲ Τ: τόνδε Β, τὸν δὴ Ηεϊηδοτγῇ 2. εἴ τὸ καὶ Τὶ εἴ τι 
Β, εἴ τι δεῖ καὶ Γορεῖ 144 3 πιϑοῦ (ζορεῖ: πείϑου ΒΤ 4. ἐλέγ- 
χων ΒΤ: ἐν ἄλλῳ πρόσκειται παῦσαι ματαιάζων ἴῃ τηαΥρ. Τ᾽ καὶ καὲ 

ἄσκει Εχίτα νοϑύϑιη Τ, ἀο]ενι ΠΟΘ Π θα Η]σϑίηὶς δηϊτηδάᾶν. 46: 
κἀκεῖνα (οταῦθ 12 αἷς 5.4]]Ὀαυτη: ἡ ΒΤ, αἵ ἀρορτ. Ραυιβϑί ΠῚ 1812 
15. μοὶ ΔΡορΎΆρἤδ; με ΒΤ 20 ἅν ΒεΕκΙκεΥ: ἂν ΒΤ, ἃ ἂν ΔΡΟΡΥ. 
ῬΑΥΪΒΙ ΠΌΤ 1811: 21 ἐστι» ἘῈ, σοτηρεηάμιτη Τὶ ἔσται ἩΠΓΒΟΠΪρ 23 ἄρα 
ΒΤ: ἅμα Ὀδαβοἢ]θ 24 εὔνοιαν εχ ετηδηᾶ. ᾿ἌΡΟΕΥ. Μαγοϊδηττη 189: 
δόξα» ΒΤ, ϑίοθδραβ, δόξα ὡς φροονίμου τε καὶ εὔνου Δαἀποίεαν!ξ 
ΞΟ Βο δία, δόξαν εὐνοίας ἴχ 46 Αϑ5ι 
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πῶς γὰρ οὔ; ὦ γε εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύϑατον, 
ὥστε διὰ τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ ἑἕχάτερος αὐτῶν αὐτὸς 
αὑτῷ ἐναντία λέγειν ἐναντίον πτολλῶν ἀνθρώπων, χαὶ 
ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων. σὺ δὲ ταῦτα πάντα ἔχεις, ἃ 
οἱ ἄλλοι οὐκ ἔχουσιν᾽ πεπαίδευσαί τε γὰρ ἱχανῶς, ὡς 
πολλοὶ ἂν φήσαιεν ᾿Ιϑηναίων, χαὶ ἐμοὶ εἰ εὔνους. τίνι 
τεχμηρίῳ χρῶμαι; “ἐγώ σοι ἐρῶ. οἶδα ὑ ὑμᾶς ἐγώ, ὦ Καλ- 
λίχλ δες, τέτταρας ὄντας χοινωνοὺς γεγονότας σοφίας, σέ 
τε χαὶ Τείσανδρον τὸν ᾿“φιδναῖον χαὶ νδρωνα τὸν .4ν- 
δροτίωνος χαὶ Ναυσιχύδην τὸν Χολαργέα" καί ποτε ὑμῶν 
ἐγὼ ἐπήχουσα βουλευομένων, μέχρε ὅποι τὴν σοφέαν 
ἄσχητέον εἴη, χαὶ οἶδα ὅτι ἐνίχα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, 
μὴ προϑυμεῖσθϑαι εἰς τὴν ἀχρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ 
εὐλαβεῖσϑαι παρεχελεύεσϑε ἀλλήλοις, ὅπως μὴ πέρα 
τοῦ δέοντος σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφϑαρέντες. 
ἐπειδὴ οὖν σου ἀχούω ταὐτὰ ἐμοὶ συμβουλεύοντος, ἅπερ 
τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱχανὸν μοι τεχμήριόν ἐστιν, 
ὅτι ὡς ἀληϑῶς μοι εὔνους εἶ. χαὶ μὴν ὕτι γε οἷος τεαρ- 
ρησιάζεσϑαι χαὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε φὴς χαὶ ὃ 
λόγος ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες ὁμολογεῖ σοι. ἔχει δὴ 
οὑτωσὶ δῆλον ὅτι τούτων πέρι νυνέ ἐάν τι σὺ ἐν τοῖς 
λόγοις δὁμολογήσης μοι, βεβασανισμένον τοῦτ᾽ ἤδη ἔσται 
ἱχανῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τε χαὶ σοῦ, χαὶ οὐχέτε αὐτὸ δεήσει ἐπὶ 
ἄλλην βάσανον ἀναφέρειν. οὗ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸ συνεχώ- 
ρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτε αἰσχύνης παρουσίᾳ, 
οὐδ᾽ αὖ ἀπατῶν ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν" φίλος γάρ μοι εἶ, 
ὡς χαὶ αὐτὸς φής. τῷ ὅντι οὖν ἢ ἐμὴ καὶ ἡ σὴ ὁμολογία 
τέλος ἤδη ἕξει τῆς ἀληϑείας. πάντων δὲ καλλίστη ἐστὶν 
ἡ σχέψις, ὦ Καλλίχλεις, περὶ τούτων ὧν σὺ δή μοι ἐπε--: 
τίμησας, ποῖόν τινα χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα χαὶ τέ ἐπιτη- 
δεύειν καὶ μέχρι τοῦ, χαὶ πρεσβύτερον χαὶ γεώτερον 
ὄντα. ἐγὼ γὰρ εἴ τι μὴ ὀρϑῶς πράττω χατὰ τὸν βίον τὸν 
ἐμαυτοῦ, εὖ ἔσϑι τοῦτο ὅτι οὐχ ἑχὼν ἐξαμαρτάνω ἀλλ 
ἀμαϑίᾳ τῇ ἐμῇ σὺ οὖν, ὥσττερ ἤρξω νουϑετεῖν (8, μὴ 
ἀποστῇς, ἀλλ᾿ ἱχανῶς μοι ἔνδειξαι, τί ἔστιν τοῦτο ὃ ἐπι- 

2 διὰ τὸ αἰσχύνεσϑαι ἀρίενι (οροί 6 εἶ Τ: εἰ Β 9 Ταί- 
σανδρον 5οΥἸρϑβὶ: τίσανδρον ΒΤ | ἀνδρωνα ΤΙ: ἀνδρωνᾶ Β 15 σο- 
φώτεροι ΒΤ: σοφοὶ (ορα ττ6 ταὐτὰ ΕἸοΙηυ5: ταῦτα ΒΎΊ, οἴ, 59, 3 
25 παρουσίᾳ ΒΤ: περιουσίᾳ, Τιαυτοηιϊδηι5 ΝῚ ὃς 26 συγχωρήσαις 
ἄν ἀρ]ενὶ ΗἸγβοηϊρ 27 καὶ ἡ ΒΤ, «οἴ. ΗεγΠεῖη (οπίθοίΐ, 1862 Ρ. 19 
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τηδευτέον μοι, χαὶ τίνα τρόπον χτησαίμην ἂν αὐτό, χαὶ 
ἐάν μὲ λάβῃς νῦν μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἐ ἐν δὲ τῷ ὑστέρῳ 
χρόνῳ μὴ ταὐτὰ πράττοντα ἅτιερ ὡμολόγησα, πάνυ με 
ἡγοῦ βλᾶχα εἶναι καὶ μηκέτι ττοτέ μὲ νουϑετήσῃς ὕστε- 
ρον, ὡς μηδενὸς ἄξιον ὄντα. ἐξ ἀρχῆς δέ μοι ἐπανάλαβε, 
πῶς φὴς τὸ δίχαιον ἔχειν καὶ σὺ καὶ Πίνδαρος τὸ χατὰ 
φύσιν; ἄγειν βίᾳ τὸν χρείττω τὰ τῶν ἡττόνων χαὶ ἄρχειν 
τὸν βελτίω τῶν χειρόνων καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ 
φαυλοτέρου; μή τι ἄλλο λέγεις τὸ δίκαιον εἶναι, ἢ ὀρϑῶς 
μέμνημαι; 

ΚΑΛ. ᾿“λλὰ ταῦτα [ἔλεγον] καὶ τότε χαὶ νῦν λέγω. 
Σῶ,. Πότερον δὲ τὸν αὐτὸν βελτίω χαλεῖς σὺ καὶ 

χρείττω; οὐδὲ γάρ τοι τότε οἷός τ ἢ μαϑεῖν σου τί ττοτε 
λέγεις. πότερον τοὺς ἰσχυροτέρους χρείττους χαλεῖς καὶ 
δεῖ ἀκροᾶσϑαι τοῦ ἰσχυροτέρου τοὺς ἀσϑενεστέρους, οἷόν 

(τ) μοὲ δοχεῖς χαὶ τότε ἐνδείκνυσθαι, ὡς αἱ μεγάλαι πόλεις 

20 

25 

30. 

ἐπὶ τὰς μικρὰς χατὰ τὸ φύσει δέκαιον ἔρχονται, ὅτι 
χρείττους εἰσὶν καὶ ἰσχυρότεραι, ὡς τὸ χρεῖττον καὶ ἰσχυ- 
ρότερον χαὶ βέλτιον ταὐτὸν ὃν, ἢ ἔστι βελτίω μὲν εἶναι, 
ἥττω δὲ καὶ ἀσϑενέστερον, καὶ χρείττω μὲν εἶναι, μοχϑη- 
οότερον δέ" ἢ ὃ αὐτὸς ὅρος ἐστὶν τοῦ βελτίονος χαὶ τοῦ 
χρξέττονος; τοῦτό μοι αὐτὸ σαφῶς διόρισον, ταὐτὸν ἢ 
ἕτερόν ἔστιν τὸ χρεῖττον χαὶ τὸ βέλτιον χαὶ τὸ ἰσχυρό- 
τερον: 

ΚΑΛ. “4λλ᾽ ἐγώ σοι σαφῶς λέγω, ὅτι ταὐτόν ἐστιν. 
ΣΩ, Οὐχοῦν οἱ πολλοὶ τοῦ ἑνὸς χρείττους εἰσὶν χατὰ 

φύσιν; οἱ δὴ καὶ τοὺς νόμους τέϑενται ἐπὶ τῷ ἕνί, ὥσττερ 
χαὶ σὺ ἄρτι ἔλεγες. 

ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῷ. Τὰ τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὰ τῶν χρειττόνων 

ἐστίν. 
ΚΑΛ. Πάνυ 7. 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν τὰ τῶν βελτιόνων; οἱ γὰρ χρείττους βελ- 
τίους του χατὰ τὸν σὸν λόγον. 

2 μέν 6Χ ΘΙ 64. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΘΙΠΠΠΔ 1811: με ΒΤ 3 ταὐτὰ 
Β: ταῦτα Τ 8 πλέον ΗἩρφἰπάοτί: πλεῖον ΒΤ 11 ἔλεγον ἀ6]6νὶ 
5Ρ6ς, Θες; 38 13 ἣι ΒΤ τι6 δοκεῖς ΒΤ: ἐδόκεις (Οἵαῦβ το ἢ ΤΌ: 
ῇ Β 21 ἢ ὁ αὐτὸς --- κρείττονος ἀδ6] ον Βαάπατη Επτῃγ ἄθιη. 82 
[|Τι ἢ8Β 34 που Ἡδητηδηη: πολὺ ΒΤ, πάλιν (οταῦδβ, πάνυ 
Ψοεπιεῖ Ζειίϑοῦγ. ἔ. ΑἸτογμυπησν. ΜΠ 125 
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ΚΑΛ. Μαί. 

Σῷ. Οὐχοῦν τὰ τούτων νόμιμα χατὰ φύσιν χαλᾶ, 
χρειττόνων γε ὄντων; 

Καλ. Φημί. 
ΣΩ. “Πρ οὖν οἱ πολλοὶ γομίζουσιν οὕτως, ὡς ἄρτι 

αὖ σὺ ἔλεγες, δίκαιον εἶναι τὸ ἴσον ἔχειν χαὶ αἴσχιον. τὸ 
ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσϑαι; ἔστιν ταῦτα ἢ οὔ; χαὶ ὅπως μὴ 
ἁλώσει ἐνταῦϑα σὺ αἰσχυνόμενος" νομίζουσιν, ἢ οὔ, οἱ 
πολλοὶ τὸ ἴσον ἔχειν ἀλλ οὐ τὸ πλέον δίκαιον εἶναι, χαὶ 
αἴσχιον τὸ ἀδιχεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι; μΥ φϑόνει μοι ἀπο- 
χρίνασϑαι τοῦτ᾽, ὠἧ Καλλίχλ εις, ἵν᾽, ἐάν μοι ὅμολογήσῃς, 

βεβαιώσωμαι ἤδη παρὰ σοῦ, ἅτε ἱχανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι 
μολογηχοτος. 

καἀλ. 2λλ οἵ γε πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως. 
ΣΩ, Οὐ νόμῳ ἄρα μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδιχεῖν τοῦ 

ἀδιχεῖσϑαι, οὐδὲ δίκαιον τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φύσει" 
ὥστε χινδυνεύεις οὐχ ἀληϑῆ λέγειν ἐν τοῖς πρόσϑεν οὐδὲ 
ὀρϑῶς ἐμοῦ χατηγορεῖν λέγων, ὅτι ἐναντίον ἐστὶν ὃ νόμος 
χαὶ ἡ φύσις, ἃ δὴ χαὶ ἐγὼ γνοὺς χαχουργῶ ἕν τοῖς λόγοις, 
ἐὰν μέν τις χατὰ φύσιν λέγῃ, ἐπὶ τὸν νόμον ἄγων, ἐὰν δέ 
τις χατὰ τὸν γόμον, ἐπὶ τὴν φύσιν. 

ΚΑΛ. Οὑτοσὶ ἀνὴρ οὐ παύσεται φλυαρῶν. εἰπέ μοι, 
ὠ Σώκρατες, οὐχ αἰσχύνει, τηλιχοῦτος ὦν, ὀνόματα ϑη- 
ρεύων, χαὶ ἐάν τις ῥήματι ἁμάρτῃ, ἑριιαἴῖον τοῦτο ποιού- 
μενος; ἐμὲ γὰρ οἴει ἄλλο τι λέγειν τὸ χρείττους εἶναι ἢ 
τὸ βελτίους; οὐ πάλαι σοι λέγω, ὅτι ταὐτόν φημι εἶναι 
τὸ βέλτιον χαὶ τὸ χρεῖττον; ἢ οἴει μὲ λέγειν, ἐὰν συρφε- 
τὸς συλλεγῇ δούλων καὶ παντοδαπῶν ἀνϑρώπων μηδενὸς 
ἀξίων πλὴν ἴσως τῷ σώματι ἰσχυρίσασϑαι, καὶ οὗτοι 
φῶσιν ἄττα, ταῦτα εἶναι νόμιμα; 

ΣΩ, Εἶεν, ὦ σοφώτατε Καλλίχλεις" οὕτω λέγεις; 
ΚΑλΛ. Πάνυ μὲν οὗν. 

Σῷ, .22λ}: ἐγὼ μέν, ὦ δαιμόνιε, καὶ αὐτὸς τεάλαι το- 
σπάζω τοιοῦτόν τί σε λέγειν τὸ χρεῖττον, χαὶ ἀνερωτῶ 
γλιχόμενος σαφῶς εἰδέναι ὅ τι λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σύ 

3 κρειττόνων γε ὄντων» ἀε]ενὶξ ΗἸγβομὶσς 11 τοῦτο ΒΤ: ὦ 
δαά. Ηεϊπάοτῇ, οὔ. ΒΤ 12 βεβαιώσωμκμαι ΤΊ: βεβαιώσομιαε Β (εχ 
τα ϑιπηοηῖο (αϊβέοσα!) 21 κατὰ νόμου ΗΠ Υβοηῖσ 28 συλλεγῇ ΤΌ: 
συλλέγῃ Β 30 ἄττα Ἠεϊηδοτῇ: αὐτὰ ΒΤ 31 Καλλίκλεις ἀφ]εοντ 
ΝΑΌΘΥ Ο05. οΥΐ. 12 
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γε τοὺς δύο βελτίους ἡγεῖ τοῦ ἑνός, οὐδὲ τοὺς σοὺς δού- 
λους ἰωπηλιλὸ σοῦ, ὅτι ἰσχυρότεροί εἰσιν ἢ σύ. ἀλλὰ 
σάλιν ἐξ ἀρχῆς εἰπέ, τίνας ποτὲ “λέγεις τοὺς βελτίους, 
ἐχτειδὴ οὐ τοὺς ἰσχυροτέρους; χαὶ ὦ ϑαυμάσιξε σερᾳότερόν 
μὲ τεροδίδασχε, ἵνα μὴ ἀποφοιτήσω παρὰ σοῦ. 

ΚΑΛ. Εἰρωνεύει, ὦ Σώχρατες. Ὰ 
ΣΩ, Μὰ τὸν Ζῆϑον, ὠ Καλλίχλεις, ᾧ σὺ χρώμενος 

πολλὰ γυγδὴ εἰρωνεύου πρός μιδ᾽ ἀλλ᾽ ἴϑι εἶπέ, τίνας 
λέγεις τοὺς βελτίους εἶναι; 

ἸΑΧΑ. Τοὺς ἀμείνους ἔγωγε. 

ΣΩ, Ὁρᾷς ἄρα, ὅτι σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς 
δὲ οὐδέν; οὐχ ἐρεῖς, τοὺς βελτίους καὶ χρείττους ττότερον 
τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις ἢ ἄλλους τινάς; 

ΚΑΛ. ᾿“λλὰ γαὶ μὰ Δία τούτους λέγω, χαὶ σφόδρα γε. 
ΣΩ, Πολλάκις ἄρα εἷς φρονῶν μυρίων μὲ φρονούντων 

χρείττων ἐστὶν χατὰ τὸν σὸν λόγον, χαὶ τοῦτον ἄρχειν 
δεῖ, τοὺς δ᾽ ἄρχεσϑαι, καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἄρχοντα τῶν 
ἀρχομένων τοῦτο γάρ᾽ μοι δοχεῖς βούλεσϑαι λέγειν --- 
χαὶ οὐ ῥδημάτια ϑηρεύω --- εἰ ὃ εἷς τῶν μυρίων χρείττων. 

ΚΑΛ. ᾿ἡλλὰ ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι ἐγὼ 
τὸ δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα καὶ φρονιμώτερον 
καὶ ἄρχειν χαὶ πλέον ὁ ἔχειν τῶν φαυλοτέρων. 

ΣΩ, Ἔχε δὴ αὐτοῦ. τέ ποτε αὖ νῦν λέγεις; ἐὰν ἐν τῷ 

αὐτῷ ὦμεν, ὥσπερ γῦν, ττολλοὶ ἀϑρόοι ἄνϑρωποι, χαὶ 
ἡμῖν ἢ ἐν χοινῷ τπιοολλὰ σιτία χαὶ ποτά, ὦμεν δὲ παντο- 
δαποί, οἱ μὲν ἰσχυροί, οἱ δ᾽ ἀσϑενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν. ἢ 
φρονιμώτερος περὶ ταῦτα, ἰατρὸς ὦν, ἢ δέ, οἷον εἶχός, 
τῶν μὲν ἰσχυρότερος, τῶν δὲ ἀσϑενέστερος, ἄλλο τι ἢ 
οὗτος, φρονιμώτερος ἡμῶν ὦν, βελτίων χαὶ χρείττων 
ἔσται εἰς ταῦτα; 

ΚΑΛ. Πάνυ ΜΗ 

ΣΩ, Ἦ οὖν τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν ἑχτέον 

αὐτῷ, ὅτι βελτίων ἐστίν, ἢ τῷ μὲν ἄρχειν πάντα ἐχεῖνον 

γ οὐ μὰ τὸν Ζῆϑον ὦ Καλλίκλεις Ἡξεύτπορ. περὶ μεϑόδου δειν. 20 
(Πείου. σταβο. 11 442 ϑρεηρεὶ]) 

3 τίνας Ἀουΐῃ: τέ ΒΊ, οἴ. 2,30 | βελτίους ΨΊΠΑΟΌ. ΒΈΡΡΙ. 7: 
βελτίστους ἸΡῊΝ 19 ῥημάτια ΒαάΠαΠπὶ ΡΏ]ΠΟΙοΟρ. Χ 729: ῥήματι 
ΒΊ, ῥήματα ῬατΙϑίηιι5 2110, ῥῆμα τι ΤΊ 5ΟΠ]6 21 τὸγβ. ΒΊΓ: τὸν 
β. Μαάν!ὶρ δάνοτιϑβ. 1 410 24 πολλοὶ ἀϑρόοι Β, πολλοὶ ἁϑρόοι Τ, 
αϑρόοι οἵη. ἀρορυ. ΨΊΠΘΟΡ. 32, ἀφ] δνι Ηειτπδηπ 322 τῶν σιτίων 
ἀεϊενῖι Ηϊγβοῆϊρ 
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δεῖ νέμειν, ἐν τῷ δὲ ἀναλίσχειν τε αὐτὰ χαὶ χαταχρῆσϑαι 
εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεονεχτητέον, εἰ μὴ μέλλει ζη- 
μιοῦσϑαι, ἀλλὰ τῶν μὲν πλέον, τῶν δ᾽ ἔλαττον ἑχτέον" 
ἐὰν δὲ τύχῃ πάντων ἀσϑενέστατος ὦν, σιάντων ἐλάχιστον 
τῷ βελτίστῳ, ὦ Καλλίχλεις; οὐχ οὕτως, ὠγαϑέ; 

ΚΑΛ. Περὶ σιτία λέγεις χαὶ ποτὰ χαὶ ἰατροὺς χαὶ 
φλυαρίας" ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα λέγω. 

ΣΏ, Πότερον οὖν τὸν φρονιμώτερον βελτίω λέγεις; 
φάϑι ἢ μή. 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 
Σῶ. “41λ}λ: οὐ τὸν βελτίω πιλέον δεῖν ἔχειν; 
ΚΑΛ. Οὐ σιτίων γε οὐδὲ ποτῶν. 
ΣΩ, Μανϑάνω, ἀλλ ἴσως ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν ὕφαν- 

τιχώτατον μέγιστον ἱμιάτιον ἔχειν χαὶ πλεῖστα χαὶ κάλ- 
λιστα ἀμπεχόμενον :τεριιέναι; 

ΠΑΛ. Ποίων ἱματίων; 
ΣΩ, .252λ} εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεῖ πλεονεχτεῖν 

τὸν φρονιμώτατον εἰς ταῦτα χαὶ βέλτιστον. τὸν σχυτο- 
τόμον ἴσως μέγιστα δεῖ ὑποδήματα χαὶ πιλεῖστα ὕττοδε- 
δεμένον στεριττατεῖν. 

ΚΑΛ. Ποῖα ὑποδήματα; φλυαρεῖς ἔχων. 
ΣΩ, .2λ}λ εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγεις, ἴσως τὰ τοιάδε 

οἷον γεωργιχὸν ἄνδρα περὶ γῆν φρόνιμόν τε χαὶ καλὸν 
χἀγαϑόν, τοῦτον δὴ ἴσως δεῖ πλεονεχτεῖν τῶν σπερ- 
μάτων χαὶ ὡς πλείστῳ σπέρματι χρῆσϑαι εἰς τὴν αὑτοῦ 

γῆν. 
ΚΑΛ. Ὡς ἀεὶ ταὐτὰ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, Οὐ μόνον γε, ὠ Καλλίχλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 

αὐτῶν. 
ΚΑΛ. Μὴ τοὺς ϑεούς, ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σχυτέας τε καὶ 

κναφέας χαὶ μαγείρους λέγων χαὶ ἰατροὺς οὐδὲν σταύει, 
ὡς τιερὶ τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον. 

2 μέλλει Εχ δτηβηᾷᾶ, Τὶ μέλλῃ ΒΤ 3 πλέον. Τ καὶ ὠγαϑώ 
ΟΔΠΠΟ} ἀὐἰραδπάσπι ραίΐίανι Η]γβο 6 περὶ σιτία ΒΤ: τί δὲ 

σιτία Ὁ 8 οὖν Τ: οὐ Β, οἔ, ΤΗδαείεί. 27,30 11 δεῖν Β: δεῖ" Ἴ; οἱ 
5, 14 12 οὐ ΒΤ: ἀλλ οὐ (οβνεοί 18 φρονιμώτατον τατο: 
τἰὰητ|5 Ψ]] 85, Ηεϊπάοτέ: φρονεμώτερον ΒΤ | καὶ τὸν βέλτιστον σκυ- 
τοτόμιον ἹΚταῖΖ ( ΟΥ̓ΤΕΒΡΟΠΑΘΗΖΌΙ. ΧΝ 125. 25 αὑτοῦ Βι: αὐτοῦ Τ' 
27 ταὐτὰ Ὁ: ταῦτα ΒΊ, οἷ. 53, τό .30 ἀτεχνῶς ΤΙ: ἀτέχνως, Β 
31 κναφέας ΊἸ,5εά κεχσγ 32 ὡς ΠΣ ὥσπερ Βαϊίθυ, οἴ, βαϊΐ, τη]. 
ΧΠ περὲ κα ΣῊ Ι τούτων Τ, 564 ἴῃ τ45. [ὄντα Βί; τα Β 
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Σῷ. Οὐχοῦν σὺ ἐρεῖς περὶ τίνων ὃ κρείττων τε χαὶ 
φρονιμώτερος τιλέον ἔχων διχαίως πλεονεχτεῖ; ἢ οὔτε 

({1718) ἐμοῦ ὑποβάλλοντος ἀνέξει οὔτ᾽ αὐτὸς ἐρεῖς; 
ΚΑΛ. “11λλ ἔγωγε χαὶ πάλαι λέγω. πρῶτον μὲν τοὺς 

5 κρείττους οἵ εἰσιν οὐ σχυτοτόμους λέγω οὐδὲ μαγεέρους, 
ἀλλ᾽ οἱ ἂν εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι σιν, Β 
ὅντινα ἂν τρόπτον εὑ οἰχοῖτο, καὶ μὴ μόνον φρόνιμοι, 
ἀλλὰ καὶ ἀνδρεῖοι, ἱχανοὶ ὄντες ἃ ἂν γοήσωσιν ἐτειτελεῖν, 
χαὶ μὴ ἀποχάμνωσι διὰ μαλαχίαν τῆς ψυχῆς. 

Ιο ΣΩ. Ὁρᾷς, ὦ βέλτιστε Καλλίχλεις, ὡς οὐ ταὐτὰ σύ τ᾽ 
ἐμοῦ χατηγορεῖς χαὶ ἐγὼ σοῦ; σὺ μὲν γὰρ ἐμὲ φὴς ἀεὶ 
ταὐτὰ λέγειν, χαὶ μέμφει μοι ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναντίον, (3880) 
ὅτι οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις περὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ τοτὲ 
μὲν τοὺς βελτίους τε χαὶ χρείττους τοὺς ἰσχυροτέρους ς 

15 ὡρέζου, αὖϑις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, γῦν δ᾽ αὐ ἕτερόν 
τι ἥκεις ἔχων" ἀνδρειότεροί τινες ὑπὸ σοῦ λέγονται οἵ 
χρείττους χαὶ οἱ βελτίους. ἀλλ᾽, ὠγαϑέ, εἰπὼν ἀτεαλλά- 
γηϑιε, τίνας ποτὲ λέγεις τοὺς βελτίους τὸ καὶ χρείττους 
χαὶ εἰς ὃ τι. 

2. ΚΑΛ. .41λ}λ εἴρηχά γε ἔγωγε τοὺς φρονίμους εἷς τὰ 
τῆς πόλεως πράγματα χαὶ ἀνδρείους. τούτους γὰρ τιροσή-- 
χει τῶν πόλεων ἄρχειν, χαὶ τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἐστίν, ζελέον Ὁ 
ἔχειν τούτους τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων. 

Σῷ, Τί δὲ αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε; 

24 ἀλλὰ πρότερον λέγει αὐτῷ, ὅτι Τὸν ἄρχοντα τίνος δεῖ πρό- 
τερον; ἑαυτοῦ ἄρχειν ἢ οὔ; Ὁ τοίνυν Καλλικλῆς οὐ νοεῖ τί αὐτῷ 
λέγει ἀλλὰ φησίν" ὁτιὴ τοῦτο, ἀνεὶ τοῦ τί λέγεις; Πάλιν φησί ὅτι 
Ζ2Ζεῖ ἑαυτοῦ ἄρχειν ἢ οὔ; καὶ πάλιν οὐ νοεῖ ΟἸγπιρϊοάοτιις 

1 περί τινων Β, περὶ ἀφ]ανὶε ΗἸγϑοπὶρ 2 ἢ οὔτε Β, 564 ἢ 
ϑαρτα νΘΥΘΌΓΩ 9 ἀποκάμνωσι ΒΤ: ἀποκάμνοντες Ἠ]Γ5ΟΉΙΡ | μα- 
λακίαν ΤΌ; μαλικέαν Β 1ΙΟ οὐ ταὐτὰ Τ: οὐτ᾽ αὐτὰ Β 13 τότε 

ΕΥ̓ τότὲ (ἙΟὉ Τ͵ τό ἀνδρειότεροι τίνες ΒΤ | οἱ κρείττους καὶ βελ- 
τίους ΔΡορτ. ΝΊΠ4ΟΡὈ..32 24 δὲ Β: δαὶ ΤΊ αὐτῶν ΒΤ: αὐτῶν το- 
σα η5 Ὁ, ΚΙ δηΐῃε5, ϑομυβίου ἑταῖρε ῬΑΥΪβΊΠι15 2110, ΒΕΚΚΟΥ; ἑταῖρε 
τί ἡ τί] ἀρχομένους Β, ἑταῖρε τί ἢ τί ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους Τ, κα ἢ 
τοὺς ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους ἴῃ ΤηδΥρ. Δ4 ἃ. Τασθη5 Ὁ, ἑταῖρε; ἢ τί 
ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους ΘίΕΡΠΔΠΙΙ5, ἑταῖρε; ἄρχοντας ἢ ἀρχομιένους 
Οτοη, Βουη τάδ α65, ἑταῖρε (3) ἄρχοντας ἢ τε ἀρχομένους ΑϑΞί, ἑταῖρε; τέ 
οἴει; ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους ἩΘΥΙΊΔΠΏ, ἑταῖρε; ΚΑΛ. Τί δή; ΣΩ. Τί 
ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους Θ.ΔΙΠΡΑαπ,, ἑταῖρε; ΚΑΛ. Τί; ΣΩ, Ἢ τί αὐ- 
τῶν ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους ΘοΠαδίοΥ τῃεΐῃ. Μι5. ΧΧΙΧ 02, ἑταῖρε; 
ἢ τί ἀρχομένους “Μαάνὶς δάνροίϑβ. 1 410, ἑταῖρε; ΚΑΛ, Τί τοῦτο; 
ΣΩ. ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους ΚταῖΖζ (οιϊταθροπάθηζο!. ΧΥ 126, 
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ΚΑλ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ. Ἕνα ἕχαστον λέγω αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα" ἢ 

τοῦτο μὲν οὐδὲν δεῖ, αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων; 
ΚΑΛ. Πῶς ἕξαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις; 
ΣΩ. Οὐδὲν ποιχίλον, ἀλλ᾿ ὥσττερ οἱ πολλοί, σώφρονα 

ὄντα χαὶ ἐγχρατῇ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν χαὶ ἐτειϑυ- 
Ἑ μιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ. 

ΚΑΛ. Ὡς ἡδὺς εἶ" τοὺς ἠλιϑίους λέγεις, τοὺς σώ- 
φρονας. 

ΣΩ. Πῶς γάρ οὔ; οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἂν γνοίη, ὅτε οὕτω 
λέγω. 

π΄ καλ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώχρατες. ἐπεὶ πῶς ἂν 
εὐδαίμων γένοιτο ἄνϑρωπος δουλεύων ὅτῳοῦν; ἀλλὰ 
τοῦτ᾽ ἐστιν τὸ χατὰ φύσιν καλὸν χαὶ δίκαιοῦνῃ͵ ὃ ἐγώ σοι 
γῦν τταρρησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν ὀρϑῶς βιωσόμκιε- 
γον τὰς μὲν ἐπιϑυμίας τὰς ἑαυτοῦ ἐᾶν ὡς μεγέστας εἶναι 
χαὶ μὴ χολάζειν, ταύταις δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱχανὸν 

492 εἶναι ὑπηρετεῖν δὲ ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν, καὶ ἀπτοττιμε- 
πλάναι ὧν ἂν ἀεὶ ἡ ἐπιϑυμία γίγνηται. ἀλλὰ τοῦτ᾽, οἴμιαι, 
τοῖς πολοῖς οὐ δυνατόν ὅϑεν ψέγουσιν τοὺς τοιούτους 
δὲ αἰσχύνην, ἀποχρυπτόμενοι τὴν αὑτῶν ἀδυναμίαν, χαὶ 
αἰσχρὸν δή φασιν εἶναι τὴν ἀχολασίαν, ὅπερ ἐν τοῖς πρό- 
σϑεν ἐγὼ ἔλεγον, δουλούμενοι τοὺς βελτίους τὴν φύσιν 
ἀνθρώπους, χαὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι ἐχττορίζεσϑαί ταῖς 

Β ἡδοναῖς πλήρωσιν ἐπαινοῦσιν τὴν σωφροσύνην χαὶ τὴν 
δικαιοσύνην διὰ τὴν αὑτῶν ἀνανδρίαν. ἐπεί γε οἷς ἐξ 
ἀρχῆς ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων ὑέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ 

ἑταῖρε; ἢ τί; ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους ΚΊΘΑΠΉ65 (τέ δέ; αὑτῶν --- ἄο- 
χοντας ἢ ἀρχομένους; ΚΑΛ. Τί ἢ τί; πῶς λέγεις; Ἠεϊπάογτῇ, τί δέ; 
αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε; ΚΑΛ. Τί ἢ τί ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους; πῶς λέγεις 
ΒεςΚ, τί δέ; αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε, ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους Ἐ,. ΤΔῃπι, τέ 
δέ; αὐτῶν (αὑτῶν Βαϊΐεγ), ὦ ἑταῖρε, ἤτοι ἄρχοντας τ ἀρχοπέγνους 
ΕἸπάείβεη, Βαϊζθτ) 8 λέγεις, τοὺς αἰϑίϊηχὶέ ῥυίσηιι 5 ΘΒ] εἰοτ- 
τη Δ ΠΥ, οὗ. Π Ό5Ο ἢ 16 ΕἸΘοΚαῖβ. ᾿δῃτΌ. ΓΧ Χ ΧΙ 492 τὸ πῶς γαρ οὔ 
ΒΤ: νεῦρα ἀβάϊ (4116 }} ΑἸάϊπηα, πῶς γάρ ἈουίΉ, Η. ϑομπαΐ Βείἰίγ. 
196] οὕτω γεπίτ1 5. 4]ΠΡδιτὴ οἴ. Μαάνὶρ δἄνοῦβ. 4το(αηΐεα οὐ τοῦτο 
Ἰεσεθαίατ) : ουτω Β, οὐ τοῦτο κ- Τ, 564 τοῦ δΧ εἸηεηά., τοῦτο ΔΡΟΡΥ.. 
Μαγοϊδημπι 189, οὐχ οὕτω τοῦτο Ἡ. ϑομτηϊάΐξ, τούτους (τοη ΒΕΙ ἐγ, 
148 18 καὶ ἀ. --- γίγνηται ἀφρ]εν! ΗΊγβοηρ 22 πρόσϑεν Β: ἔα 
σροσϑεν Τ' 23 ἔλεγον, δουλούμενοι Ῥυϊτηι5. αἰδεηχι Ηεϊπάογε 
26 αὑτῶν Β: αὐτῶν Τ || ἐπεὶ γε οἷς γοσξοη5 Ὁ: ἐπεὶ ϑεοὶς ΒΊ, ἐπεὶ 
τοῖς ἰ, ἐπεὶ δὲ οἷς ΝἸΠ400. 5ΠΡΡ]. 7 
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492 ΒΟΈΞΙΑΣ: {2} 

φύσει ἱκανοὺς ἐκπορίσασϑαι ἀρχήν τινα ἢ τυραννίδα ἢ 
δυναστείαν, ,τί Ἐ τῇ ἀληϑείᾳ αἴσχιον καὶ χάχιον ἂν" εἴ 
σωφροσύνης τούτοις τοῖς ἀνθρώποις οἵ οἷς ἐξὸν ΤΡ ΣΝ 
τῶν ἀγαϑῶν χαὶ μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος, αὐτοὶ ἑαυτοῖς 
δεσπότην ἐπαγάγοιντο τὸν τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων νόμον 
τε χαὶ λόγον καὶ ψόγον; ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄϑλιοι γεγονότες 
εἶεν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφρο- ΓΟ 

’, Ἁ , 7 - ὔ - ς -» ὉᾺ 

σύνης, μηδὲν πλέον γέμοντες τοῖς φίλοις τοῖς αὐτῶν ἢ (Ε. 3898) 

τοῖς ἐχϑροῖς, καὶ ταῦτα ἄρχοντες ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει; 
ἀλλὰ τῇ ἀληϑείᾳ, ὦ Σώχρατες, ἣν φὴς σὺ διώκειν, ὧδ᾽ 
ἔχει" τρυφὴ καὶ ἀχολασία χαὶ ἐλευϑερία, ξὰν ἐπιχουρίαν 
3} 3. 2 ν 3 ΄, ν 2 δι, ἐς Ν Ἀπ ον ἫΝ 
ἔχῃ, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή τὲ χαὶ εὐδαιμονία" τὰ δὲ ἀλλα 
ταῦτ᾽ ἄρα τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ φύσιν συνθήματα 
ἀνϑρώπων, φλυαρία χαὶ οὐδενὸς ἄξια. 

ΣΩ. Οὐχ ἀγεννῶς γε, ὦ Καλλίκλεις, ἐστεξέρχει τῷ λόγῳ 9) 
παρρησιαζόμενος" σαφῶς γὰρ σὺ νῦν λέγεις, ἃ οἱ ἄλλοι 
διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ οὐχ ἐϑέλουσιν. δέομαι οὖν 
ἐγώ σου μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι, ἵνα τῷ ὄντι κατάδηλον 
γένηται πῶς βιωτέον. χαί μοι λέγε᾽ τὰς μὲν ἐπιϑυμίας 
φὴς οὐ χολαστέον, εἰ μέλλει τις οἷον δεῖ εἶναι, ἐῶντα δὲ 
αὐτὰς ὡς μεγίστας πλήρωσιν αὐταῖς ἁμόϑεν γέ ποϑεν 
ὁτοιμάζειν, καὶ τοῦτο εἶναι τὴν ἀρετήν; 

ΚΑΛ. Φημὶ ταῦτα ἐγώ. 
πον Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς λέγονται οἱ μηδενὸς δεόμεγοι 

εὐδαίμονες εἶναι. 
ΚΑΛ. Οἱ λέϑοι γὰρ δὴ οὕτω γε καὶ οἵ νεχροὶ εὖδαι- 

μονέστατοί εἰσιν. 
ΣΩ, ᾿““λλὰ μὲν δὴ χαὶ ὥς γε σὺ λέγεις δεινὸς ὃ βίος. 

οὐ γάρ τοι ϑαυμαζοιμ ἂν, εἰ Εὐριπίδης ἀληϑῆ ἐν τοῖσδε 
λέγει, λέγων 

24 ὀρϑώς -- -- ὅγ, 33 βίον ΤατΑΡ]Ι Πιι5 δαπογί. δά Ρἢ11ο5. 246 Κιββϑιηρ 
28 ἀλλὰ --- 66, 2ο λήϑην 510}. ἤοτ!εσ. τοι, 36 30 Νδιοῖ ἔγαρπι. {γαρ. ἢγ. 639 

2 τί τῇ τεσθῃβ Ὀ: τῇ ΒΤ] ἂν εἴη (ογβῦβ: εἴη ΒΤ «αὐτοὶ Ὁ: 
αὐτοῖς ΒΤ 5. νόμον τε καὶ ψόγον 5ςοΥἹΡ πα πτη νἹἀ δία (νόμον τε 
καὶ λόγον ψόγον 50Ὑ]ρ51 5ρΡ6ς. οΥἹἕ. 390) 7. καλοῦ τούτου τῆς ἤοεηε- 
Ὀ66ῈΚ ΗΙ551ΠηΚ δηϊμηδᾶν. 47 8 αὐτῶν Β: αὐτῶν Τ᾽ 13 ταῦτ᾽ ἀρα 
ΒΟΥΡ51: ταῦτ᾽ ἐστὶν Β, ταῦτ᾽ ἐστὶ Τ, ταῦτα ὈεΊΒΟΠΙΕ, τὰ ροβὲ ἄρα 
ἀδιανιὶ ΘΠ Ραῦτη, τὰ δηίθ παρὰ ἀεϊενὶ Ηεϊπάοτῇ 14 ἄξια Β: 
ἀξία ΤΊ ζ21ι ἀμόϑεν ΒΕΚΚοΥ; ἀλλοϑέν ΒΤ. 26 δὴ --- εἰσιν 5ουἹρϑὶ 
ΠΟΥ. ΠΟΙΊΓΤΩ. 51: ἂν -- εἰσιν ΒΤ, οὗ. 8,32 28 ὥς ΒΤ: ὧν ΒΑάπδιῃ 
ῬΠΠοΙορ. Χ 729 29 τοι ϑίοραθιιϑ: τὸ ΒΊ, οἷ, 6, 26 

Ῥώαζο νοῖ, Κ7111. Ἴ) 
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τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι χατϑανεῖν, 
τὸ χατϑανεῖν δὲ ζῆν; 

χαὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τέϑναμεν" ἤδη του ἔγωγε χαὶ 
ἤχουσα τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέϑναμεν, χαὶ τὸ μὲν 
σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο, ἐν ᾧ ἐπι- 
ϑυμίαι εἰσί, τυγχάνει ὃν οἷον ἀναπείϑεσϑαι χαὶ μετα- 
πίπτειν ἄνω χάτω. χαὶ τοῦτο ἄρα τις μυϑολογῶν χομ- 
τινὸς ἀνήρ, ἴσως Σιχελός τις ἢ Ιταλιχός, παράγων τῷ 
ὀνόματι διὰ τὸ πιϑανόν τε χαὶ πειστιχὸν ὠνόμασε πίέ- 
ϑον, τοὺς δὲ ἀνοήτους ἀμυήτους, τῶν ἀμυήτων τοῦτο 
τῆς ψυχῆς, οὐ αἱ ἐπιϑυμίαι εἰσί, τὸ ἀχόλαστον αὐτοῦ 
χαὶ οὐ στεγανόν, ὡς τετρημένος εἴη πέϑος, διὰ τὴν 
ἀτιληστίαν ἀπειχάσας. τοὐναντίον δὴ οὗτος σοί, ὦ Καλ- 
λίχλεις, ἐνδείχνυται ὡς τῶν ἐν “Ἅιδου - τὸ ἀειδὲς δὴ 
λέγων --- οὗτοι ἀϑλιώτατοι ἂν εἶεν οἱ ἀμύητοι, χαὶ φο- 
ροῖεν εἰς τὸν τετρημένον ττίϑον ὕδωρ ἑτέρῳ τοιούτῳ 
τετρημένῳ κοσχίνῳ. τὸ δὲ κόσχινον ἄρα λέγει, ὡς ἔφη ὃ 
πρὸς ἐμὲ λέγων, τὴν ψυχὴν εἶναι" τὴν δὲ ψυχὴν κοσχένῳ 
ἄπήχασεν τὴν τῶν ἀνοήτων ὡς τετρη μένην, ἅτε οὐ δυνα- 
μένην στέγειν δὲ ἀπειστίαν τε χαὶ λιί ϑην. ταῦτ᾽ ἐπιειχῶς 
μέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα, δηλ οἵ μὴν ὁ ἐγὼ βούλομαί σοι 
ἐνδειξάμενος, ἐάν πως οἷός τε ὦ, πεῖσαι μεταϑέσϑαι, 

ἀντὶ τοῦ ἀπλήστως χαὶ ἀχολάστως ἔχοντος βίου τὸν 

Ι ἐστιν Β 3 ἴσως ΒΤ, ϑίορθαριβ, 5οῃο δ: οἵῇ. [Δι ΠΟ Πτ5 

] ἤδη ΒΤ: ἡ δὴ ἩεδτΙηδπη (ἤδη γὰρ ϑίοθδειι5, ὅσεερ ἤδη ΨΊΠΔΟΡ. 21; 
ἦδη δὲ ἀυϊιιαπέεν Κτδῖζ (᾿ουγεβροπθη2Ὁ]. ΧΥ 129) Ι του Τ: τοῦ Β 
6 ἀναπείϑεσθαι ΒΤ: ἀμείβεσθαι ϑεομαιβίοσ τμεῖη. Μα5. ΧΧΙΧ 
594 7 ἄνω κάτω Β, οοἄεχ Α ϑ5ἴοθεοϊ: ἄνω καὶ κάτω Τ, ἴατη- 
ὈΠΟἢιι5 8 ἴσως -- Ἴταλικός ἄδ]ενι τόθ νη Ῥυπϑίθυευ Ῥτο- 
ΒΟΡΟΡΎ. 39 9 πειστικὸν ἸΤΑΥΘΌΠΟΠΙΒ: πιστικὸν ΒΊ, δίορθϑβδιιβ 
το τῶν ἀμυήτων Μαᾶνὶνσ δΔἄνεοῖϑβ. 1 411: τῶν δ᾽ ἀμυήτων ΒΤ, τῶν δὲ 
ἀνοήτων ΔΥΌ] ΟΠπι5, ϑίορδαιβ [ τῶν --- 13 ἀπεικάσας ἀεϊενίς Αϑί 
11 αἱ ἐπιϑυμίαι ΒΎ, Αγ] Ππ5: ἐπεϑυμίαι σοάαχ Α 51ΟΌ8εὶ | εἰσὲ 
τὸ ΒΤ: εἰσὶ διὰ τὸ Ἠεϊηάαοτῇ, εἰς τὸ ΚΕΟΚ ΕἸΘΟΚΕΙ5. ἸΔ ΤΌ. ΕΧΧΧΗΙ 
423; τὸ ἀκόλαστον καὶ οὐ στεγανὸν ἀδ]αν! ΗΙγβομῖρ αὐτοῦ ΒΤ: 
αὐτῶν ΨΟΘΙΩΕΙ Ζεϊΐβομγ. ἔ. ΑἸτοσίμαμηθνν. ΝῚ 125 15 ἂν εἶεν ΒΤ, 
ΤαταθΠ μα5: εἶεν σίοθαθιβ, ΗἸγβοῃὶρ, (οθεδέ | οἱ ἀμύητοι ἀεϊενὶς 
(ορεῖ 17 τετρημένῳ ἀε]ονὶ ΗἸγβομῖρ, Οοθεῖ 19 τὴν - τετρη- 
μένην ἀρΙοντί Οὐ ΘΕ Δ) ἣν -Ξ λήϑην ἀεϊονιῖ (ορΡαῖ | ἀπιστίαν ΒΤ: 
ἀπληστίαν ἀρυὰ ΒΕΚΚΕΓαΤΩ ΘΟ] οἰ θυτηδομοτ ταῦτ᾽ ἐπιεικῶς μέν 
ἐστιν ΒΤ; ταῦτα δ᾽ ἐστὶ μιὲν (ορεί, ταῦτ᾽ ἀπεικασμέν᾽ ἐστιν ΒΔΑ ΔΓ 
ῬὨΏΠ]οΙοσ. Χ 730, ταῦτα μέν ἐστιν Ἠϊτϑοδῖσ 21 μὴν Τ: μεν Β, οἷς 
27, 17, δὲ ΒΌΡΓΑα νούϑυπὶ Ἀ, γε μὴν (οὐεῖ 22 ΦΙΒΤΙ πάπαν σε 
( ογδῦς 
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χοσμίως χαὶ τοῖς ἀεὶ παροῦσιν ἱχανῶς χαὶ ἐξαρκούντως 
ἔχοντα βίον ἑλέσϑαι. ἀλλὰ πότερον πδέϑω τί σε καὶ 
μετατίϑεσθαι εὐδαιμονεστέρους εἶναι τοὺς χοσμίους τῶν 
ἀχολάστων, ἢ οὐδ᾽ ἂν ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μυϑολογῶ, 
οὐδέν τι μᾶλλον μεταϑήσει; 

ΚΑΛ. Τοῦτ᾽ ἀληϑέστερον εἴρηκας, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ, Φέρε δύ, ἄλλην σοι εἰχόνα λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
γυμνασίου τῇ νῦν. σχόπει γὰρ εἰ τοιόνδε λέγεις περὶ τοῦ 
βίου ἑχατέρου, τοῦ τε σώφρονος χαὶ τοῦ ἀκολάστου, οἷον 
εἰ δυοῖν ἀνδροῖν ἑχατέρῳ πίέϑοι ττολλοὶ εἶεν, χαὶ τῷ μὲν 
ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ πλήρεις, ὃ μὲν οἴνου, ὃ δὲ μέλιτος, ὃ δὲ 
γάλαχτος, καὶ ἄλλοι πολλοὶ πολλῶν, νάματα δὲ σπάνια 
χαὶ χαλεχτὰ ἑἕχάστου τούτων εἴη χαὶ μετὰ πολλῶν πόνων 
χαὶ χαλεπῶν ἐχποριζόμενα" ὃ μὲν οὖν ἕτερος τιληρωσά- 
μενος μήτ᾽ ἐσχοχετεύοι μήτε τι φροντίζοι, ἀλλ᾽ ἕνεχα τού- 
των ἡσυχίαν ἔχοι" τῷ δ᾽ ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα, ὥσττερ 
χαὶ ἐχείνῳ, δυνατὰ μὲν πορίζεσϑαι, χαλεπὰ δέ, τὰ δ᾽ 
ἀγγεῖα τετρημένα χαὶ σαϑρά, “ἀναγχάζοιτο, δ᾽ ἀεὶ καὶ 
γύχτα χαὶ ἡμέραν σειμστλάναι αὐτά, ἢ τὰς ἐσχάτας λυ- 
ποῖτο λύπας" ἀρὰ τοιούτου ἑχατέρου ὄντος τοῦ βίου, λέ- 
γεις τὸν τοῦ ἀχολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι ἢ τὸν τοῦ 
χοσμέου; πείϑω τί σὲ ταῦτα λέγων συγχωρῆσαι τὸν χό- 
σμιον βίον τοῦ ἀχολάστου ἀμείνω εἶναι, ἢ οὐ πείϑω; 

ΚΑλ. Οὐ πείϑεις, ὦ Σώχρατες. τῷ μὲν γὰρ ἢ κε 
σαμένῳ ἐχείνῳ οὐχέτ᾽ ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, ἀλλὰ τοῦτ᾽ 
ἔστιν, ὃ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ λέϑον ζῆν, ἐπειδὰν 
πληρώσῃ, μήτε χαίροντα ἔτι μήτε λυπούμενον. ἀλλ᾽ ἐν 
τούτῳ ἐστὶν τὸ ἡδέως ζῆν, ἐν τῷ ὡς πλεῖστον ἐπιρρεῖν. 

Σῶ. Οὐχοῦν ἀνάγκη γ᾽, ἂν πολὺ ἐπιρρέῃ, πολὺ χαὶ 
τὸ ἀπιὸν εἶναι, χαὶ μεγάλ᾽ ἄττα τὰ τρήματα εἶναι ταῖς 
ἐχροαῖς; 

ΚΑΛ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σῷ, Χαραδριοῦ τινα αὖ σὺ βίον λέγεις, ἀλλ᾽ οὐ νεχροῦ 

3 μετατίϑεσθαι ΒΤ; μετατίϑεσαι ΕΧ Θ΄ΩΘΗ 4. ΔΡΟΡΥ. ΡΑΙ5᾽ 1 
1811 4 οὐδ᾽ ἂν ἄλλα πολλὰ ϑδῦρρθ Ερ. οτί. 122: οὐδὲν ἀλλὰ 
πολλὰ ΒΊ, οὐδὲν ἀλλὰ κἂν πολλαῖ 13 καὶ χαλεπὰ ἀε]εν!ς Μοτ- 
Ξίαᾶς Ἐτηοπά. 5. (τούτων εἴη ἐκπορίζεσϑαι Ἠ!Τ5ΟΠ]5) 18 δὲ ἀεὶ 
Δι Πο Πα; ἀεὶ ΒΊ, καὶ ἀεὶ 6Χ Θπηθηά. ΔΡΟΡΎ. ( ΟἸΒΙΙΠΙΔΏΠΠ 155 
20 ἑκατέρου τονοῖα ΕΤ 25 οὐκέτ᾽ ἐστὶν Β, οὐκ ἔστιν Ἧι 27 πλη- 
ρώσῃ ΒΤ: πληοώσηται ΜιὶπαΟΡ. 21, πληρωϑῇ Βίδ!] Ραυμ (ἐπειδὰν 
πληρώσῃ ἄο]ονῖς ΤΠ) 6 50 }16) 

5: 

9 
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οὐδὲ λίϑου. χαί μοι λέγε" τὸ τοιόνδε λέγεις οἷον πεινῆν 
χαὶ πεινῶντα ἐσϑίειν; 

27 

ΚΑΛ. γωγε. 

ΣΩ. Καὶ δειψῆν γε χαὶ διψῶντα πίνειν; 
ΚΑΛ. “έγω, χαὶ τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας ἁπάσας ἔχοντα 

χαὶ δυνάμενον πληροῦν χαίροντα εὐδαιμόνως ζῆν. 
ΣΩ, Εὖ γε, ὦ βέλτιστε" διατέλ ει γὰρ ὥσττιερ ἤρξω, χαὶ 

ὅπως μὴ ἀπαισχυνεῖ. δεῖ δέ, ὡς ἔοιχε, μηδ᾽ ἐμὲ ἄπαι- 
σχυνϑῆναι. χαὶ πρῶτον μὲν εἶπέ, εἰ χαὶ Ψψωρῶντα χαὶ 
χγησιῶντα, ἀφϑόνως ἔχοντα τοῦ χνῖσϑαι, χνώμενον δια- 
τελοῦντα τὸν βίον εὐδαιμόνως ἐ ἔστι ζῆν. 

ΚΑΛ. Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ Σώχρατες, καὶ ἀτεχνῶς δη μη-- 

γόρος. Ρ 
’ 32 , »" Α 

ΣΩ. Τοιγάρτοι, ὦ Καλλίχλεις, Πῶλον μὲν χαὶ Γοργίαν 
Ά 0.3. Χ0} Χ 2 , 9: , Ἀ Ἀ 2 δ, ,(Ἅ 

χαὶ ἐξέπληξα χαὶ αἰσχύνεσϑαι ἐποίησα, σὺ δὲ οὐ μὴ ἐχ- 
- 2. οἈ . 3 - ΒΡ] -᾽ Ν ἂν 32 2 2 

σπλαγῆς οὐδὲ μὴ αἰσχυνϑῆς" ἀνδρεῖος γὰρ εἰ. ἀλλ ἄπο- 
χρίνου μόνον. 

ΚΑΛ. Φημὶ τοίνυν χαὶ τὸν χνώμενον ἡδέως ἂν βιῶναι. 
3 - γ7 ς , Ἀ 2 ,’ὔ Ε 

ΣΩ. Οὐχοῦν εἴπερ ἡδέως, καὶ εὐδαιμόνως; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

Ὰ »» ᾽, 

ΣΟ; Πότερον εἰ τὴν χεφαλὲν μόνον κνησιῴη, ἢ ἔτι τί 
σε ἐρωτῶ; ὅρα, ὦ Καλλίαλεις, τί ἀποκρινεῖ, ἐάν τίς σε 

τὰ [ἐχόμενα] τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα ἐρωτᾷ" καὶ τούτων 
τοιούτων ὄντων χεφάλαιον, ὃ τῶν χιναίδων βίος, οὗτος 
οὐ δεινὸς καὶ αἰσχρὸς καὶ ἄϑλιος; ἢ τούτους τολμήσεις 
λέγειν εὐδαίμονας εἶναι, ἐὰν ἀφϑόνως ἐ ἔχωσιν. ὧν δέονται; 

ΚΑΛ. Οὐχ αἰσχύνει εἰς τοιαῦτα ἄγων, ὦ Σώγχρατες, 

τοὺς λόγους; 
ΣΩ. Ἢ γὰρ ἐγὼ ἄγω ἐνταῦϑα, ὦ γενναῖξ, ἢ ἐκεῖνος, 

ὃς ἂν φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς χαίροντας, ὅπως ἂν χαίρωσιν, 
εὐδαίμονας εἶναι, καὶ μὴ διορίζηται τῶν ἡδονῶν ὅποῖαι 

6 πληροῦν ϑίερπαπιβ: πληροῦντα ΒΤ, πληροῦν πληροῦντα 
Ηδιημάο ο9 ψωρῶντα ΒΤ: ψωριῶντα τξορηβ 10 κνησιῶντα 
Τ: κνηστιῶντα Β 12 ἀτεχνῶς Τ: ἀτέχνως Β, εἴ. 62,390 21 κνη- 
σιῴη Ἡεϊηάοτί: κνησιοῖ ΒΤ, κνησιῷ ΒΕΚΚΟοΥ, κνησιᾷ ζογαῦβ 22 ἀπο- 
κρινεῖ Β: ἀποκρίνει Τ, οἴ, 2, τ8 23 τὰ τούτοις ἐφεξῆς 50Ὑ1ρ51 
ον. σογητη. 91, οἷ. ΤΙΠ,. 30 α ῬΠΙ6Ό. 34 4: τὰ ἐχόμενα τούτοις ἐφε- 
ξῆς ΒΤ, τὰ ἑπόμενα τούτοις ἐφεξῆς ΒΕΚΚΕΥ [ τούτων ΒΤ: τὸ τούτων 
Βυζίτπδηη 24 κεφάλαιον Ὁ: κεφαλαίων ΒΤ, κεφαλαιότατον ἰοτία558 
Απεϊδιἰοϊδία Ρ. το4, 6 ΒεΚΚου | κιναίδων Ὁ: κεναιδῶν ΒΤ 428 τοὺς 
λόγους ἀε]ονι (ορεΐ 121 
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ἀγαϑαὶ καὶ καχαί; ἀλλ᾽ ἔτι χαὶ νῦν λέγε, πότερον φῇς 
εἶναι τὸ αὐτὸ ἡδὺ χαὶ ἀγαϑόν, ἢ εἶναί τι τῶν ἡδέων, ὁ 
οὐχ ἔστιν ἀγαϑόν; 

ΚΑΛ. Ἵνα δή μοι εἢ ἀνομολογούμενος ἢ ὃ λόγος, ἐὰν 
ἕτερον φήσω εἶναι, τὸ αὐτό φημι εἶναι. 

ΣΏ. “Πιαφϑείρεις, ώ Καλλίχλεις, τοὺς πρώτους λό- 
γους, καὶ οὐκ ἂν ἔτι μετ ἐμοῦ ἱχανῶς τὰ ὄντα ἐξετάζοις, 
εἴχτερ παρὰ τὰ δοχοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς. 

ΚΑαλ. Καὶ γὰρ σύ, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Οὐ τοίνυν ὀρϑῶς ποιῶ οὐτ᾽ ἐγώ, εἴπερ ποιῶ 

τοῦτο, οὔτε σύ. ἀλλ᾽, ὦ μαχάριε, ἄϑρει, μὴ οὐ τοῦτο ἢ 
τὸ ἀγαϑόν, τὸ πάντως χαίρειν᾽ ταῦτά τε γὰρ τὰ νυνδὴ 
αἰνιχϑέντα πολλὰ χαὶ αἰσχρὰ φαίνεται συμβαίνοντα, εἰ 
τοῦτο οὕτως ἔχει, χαὶ ἄλλα πολλα. 

ΚΑΛ. Ὡς σύ 1λΉ8: οἴει, ὦ Σώχρατες. 

Σῷ. Σὺ δὲ τῷ ὄντι, ὦ Καλλίκλεις, ταῦτα ἰσχυρίζει; 
ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

Σῷ. Ἐπιχειρῶμεν ἄρα τῷ λόγῳ ὡς σοῦ σπουδά- 
ζοντος: 

ΚΑΛ. Πάνυ γε ΓΙ τὺ; 
ΣΩ. 19ει δή μοι, ἐπειδὴ οὕτω δοχεῖ, διδλοῦ τάδε" 

ἐπιστήμην που χαλεῖς τι; 
ΚΑΛ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐ χαὶ ἀνδρείαν γυνδὴ ἔλεγές τινα εἶναι μετὰ 

ἐπιστήμης; 
ΚΑΛ. Ἔλεγον γάρ. 
ΣΩ. .321λλο τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τῆς ἐπιστή- 

μης δύο ταῦτα ἔλεγες; 

ΚΑΛ. Σφόδρα γε. 
Σῷ, Τί δέ; ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν ἢ ἕτερον; 
ΚΑΛ. Ἵτερον δήπου, ὦ σοφώτατε σύ. 
Σῶ. Ἦ καὶ ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς; 
κΚαλ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεϑα ταῦτα, ὅτι Καλλι- 
χλῆς ἔφη ᾿χαρνεὺς ἡδὺ μὲν χαὶ ἀγαϑὸν ταὐτὸν εἶναι, 

1: ἀγαϑαὶ ΔΡορτΑρμα, Ἠδιπάοσζῇ: αἱ ἀγαϑαὶ ΒΤ 4 ἀνομολο- 
γούμενος ΒΤ: γρ. καὶ ἀνομολογούμενος καὶ μὴ ὁμολογούμενος ΟἸγτη- 
Ῥὶοάογιαβ 6 διαφϑείρεις ΒΤ; διαφϑερεῖς Κορε 13 πολλὰ ΒΤ: 
κακὰ ΗΠ ΥΒΟΠΙΡ. 24 εἶναι ΒΌΡΥΑ νΘΥβαπ Σ᾽ 27 ἕτερον ΒΤ: ἕτερον 
ὃν Ἡεϊπάοτῇ 
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ἐπιστήμην δὲ χαὶ ἀνδρείαν χαὶ ἀλλήλων χαὶ τοῦ ἀγαϑοῦ 
ἕτερον. 

ΚΑΛ. Σωχράτης δέ γε ἡμῖν ὃ ̓ 1λωπεχῆϑεν οὐχ ὅμο- 
λογεῖ ταῦτα. ἢ ὁμολογεῖ; 

Ἑ Σῶ. Οὐχ δμολογεῖ᾽ οἶμαι δέ γε οὐδὲ Καλλιχλῆς, ὅταν 5. 
αὐτὸς αὑτὸν ϑεάσηται ὀρϑῶς. εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς εὖ 
πράττοντας τοῖς χκαχῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον ἡγεῖ 
σπάϑος πεπονϑέναι; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Κ᾽ οὖν, εἴπερ ἐναντία ἐστὶν ταῦτα ἀλλήλοις, τὸ 

ἀνάγχη ττερὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ περὶ ὑγιείας ἔχει χαὶ 
γόσου; οὐ γὰρ ἅμα δήπου ὑγιαίνει τε χαὶ νοσεῖ ὃ ἄν- 
ϑρωπος, οὐδὲ ἅμα ἀπαλλάττεται ὑγιείας τε καὶ νόσου. 

(..399}) ΚΑΛ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ, Οἷον περὶ ὅτου βούλει τοῦ σώματος ἀπολαβὼν τΞ 

496 σχόπει. νοσεῖ που ἄνϑρωπος ὀφϑαλμούς, ᾧ ὄνομα ὃφ- 
ϑαλιμιία; 

ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῷ. Οὐ δήπου χαὶ ὑγιαίνει γε ἅμα τοὺς αὐτούς; 
ΚΑΛ. Οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν. 20 
ΣΩ. Τί δέ; ὅταν τῆς ὀφϑαλμίας ἀπαλλάττηται, ἄρα 

τότε χαὶ τῆς ὑγιείας ἀπαλλάττεται τῶν ὀφϑαλμῶν καὶ 
τελευτῶν ἅμα ἀμφοτέρων ἀπήλλαχται; 

ΚΑΛ. Ἥκιστά γε. 
ΣΩῶ. Θαυμάσιον γάρ, οἶμαι, χαὶ ἄλογον γίγνεται. 25 

ἢ γάρ; 
Β ΚΑΛ. Σφόδρα γε. 

ΣΩ. .Χ42λ} ἐν μέρει, οἶμαι, ἑχάτερον καὶ λαμβάνει καὶ 
ἀπτόλλυσι. 

καλ. Φημί. 30 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ ἰσχὺν χαὶ ἀσϑένειαν ὡσαύτως; 
ΚΑΛ. Μαί. 
ΣΩ. Καὶ τάχος χαὶ βραδυτῆτα; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ἦ καὶ τἀγαϑὰ χαὶ τὴν εὐδαιμονίαν χαὶ τἀναντία 35 

τούτων, χαχά τε χαὶ ἀϑλιότητα, ἐν μέρει λαμβάνει χαὶ ἐν 
μέρει ἀπαλλάττεται ἑχατέρου; αι 

ι: ἀγαϑοῦ ΒΤ: ἡδέος Ἡ. 5εομτηϊας Βε ἐγ. 198 6 αὑτὸν Β: αὖὐ- 
τὸ Τ᾽ τ6 ἄνϑρωπος ΒΕΚΚΕΙ; ἄνϑρωπος ΒΤ 
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ΚΑΛ. Πάντως δήπου. 
Σῷ. Ἐὰν εὕρωμεν ἄρα ἄττα, ὧν ἅμα τε ἀπαλλάττεται Ἔ: 

ἅνϑρωπος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴη 
τό τε ἀγαϑὸν καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν ταῦτα; καὶ εὖ 
μάλα σχειψάμενος ἀποχρίνον. 

και: “λλ ὑπερφυῶς ὡς ὅμολογῶ. 
ΣΘ γϑυ δὴ ἐπὶ τὰ ἔμσεροσϑεν ὡμολογημένα. τὸ ττξι-- 

γῆν ἔλεγες σότερον ἡδὺ ἢ ἀνιαρὸν εἶναι; αὐτὸ λέγω τὸ 
σξινῆν. 

ΚΑΛ, ᾿νιαρὸν ἔγωγε" τὸ μέντοι σιδινῶντα ἐσϑίειν ἡδύ. 

Σῷ. Μανϑάνω" ἀλλ᾽ οὖν τό γε πεινῆν αὐτὸ ἀνιαρόν. 
ἢ οὐχί; 

ΚΑΛ. Φημί. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ το διψῆν; 
ΚΑΛ. Σφόδρα 78. : 

ἼΣΩΣ. Πότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ) ὁμολογεῖς ἅττα- 
σαν ἔνδειαν καὶ ἐπιϑυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι; 

ΚΑΛ. Ὁμολογῶ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. 
ΣΩ, Αἶεν" διιψῶντα δὲ δὴ πίνειν ἄλλο τι ἢ ἡδὺ φὴς 

δίναι; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 
ΣΩῷ. Οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις τὸ μὲν διψῶντα λυ- 

σπούμενον δήπου ἐστίν; 
ΚΑΛ. Διαί. 

ΣΩ, Τὸ δὲ πίνειν πλουνιὼ τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονή; 
ΚΑΛ, Μναί. 

Σῷ. Οὐχοῦν χατὰ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις; 
ΚΑΔ. Μαλιστα. 
ΣΩ. “Ζιψῶντα γε; 
Καλ. Φημί. 
ΣΩ. “Ἕυπούμενγον; 
Ἰανα νον. 

΄ὔ ἘΞ Ἁ τν “ ’, ᾽΄ 

ΣΩ. “ἰσϑάνει οὖν τὸ συμβαῖνον, οτι λυπούμενον χαίέ-- 
« Ω - ’ , Ξ|) 

θξιν λέγεις ἅμα, ταν διινῶντα πίένξδιν λέγῃς; ἢ οὐχ ἅμα 

τοῦτο γίγνεται χατὰ τὸν αὐτὸν τόπον χαὶ χρόνον εἴτε 

3 ἄνϑρωπος ΒεΙκκοΥ: ἀνϑρωπος ΒΤ 6 ὑπερφυῶς ὡς Β: 
ὑπερφυῶς Τ' 11 μανϑάνω Αϑί: καὶ ἐγὼ μανϑάνω ΒΊ, νεῦρα καὶ 
ἐγὼ αἀδοτιρία {π|556. γἀδηίυσ νεῦρο ἔγωγε, οἴ. 50,14. καὶ ἐγώ" μαν- 
ϑάνω Ἡδητηδηη (ηδὺ λέγω. ΣΩ. Μανϑάνω 1.4] ΑΌ ΤῊ) 25 πλή- 
ρωσίς 6Χ ΕἸ6Π4. ΔΡοΟΡΥ. Ῥαγϑιπτη 1811: πλήρης ΒΤ 
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ψυχῆς εἴτε σώματος βούλει; οὐδὲν γάρ, οἶμαι, διαφέρει. 
ἔστι ταῦτα ἢ οὔ; 

ΚΑΛ. Ἔστιν. 

ΣΩ. “42λλὰ μὴν εὖ γε πράττοντα χαχῶς πράττειν ἅμα 
οϑύχονδν φὴς εἶναι. 

ΚΑΛ. Φημὶ γάρ. 

Σῷ, ᾿“νιώμενον δέ γε χαίρειν δυνατὸν ὡμολόγηχας. 
κΚαλ. Φαίνεται. 
Σῷ. Οὐχ ἄρα τὸ χαίρειν ἐστὶν εὖ πράττειν οὐδὲ το 

ἀνιᾶσϑαι χαχῶς, ὥστε ἕτερον γίγνεται τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ. 

ΚΑΛ. Οὐχ οἶδ᾽ ἅττα σοφίζξει, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. Οἶσϑα, ἀλλὰ ἀχχίζει, ὦ Καλλίχλεις" καὶ πρόϊϑι 

γε ἔτι εἰς τὸ ἔμπροσϑεν; 

ΚΑΛ. Τί ἔχων ληρεῖς; 
ΣΩ. Ἵνα εἰδῆς, ὡς σοφὸς ὧν μὲ γουϑετεῖς. οὐχ ἅμα 

Ῥ διψῶν τὲ ἕχαστος ἡμῶν πέπαυται χαὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ 
τοῦ πίνειν; 

ΚΑΛ, Οὐχ οἶδα ὅτι λέγεις. 
ΓΌΡ. Μηδαμῶς, ὦ Καλλίκχλεις, ἀλλ ἀποχρίνου χαὶ 

ἡμῶν ἕνεχα, ἵνα περανϑῶσιν οἱ λόγοι. 
ΚΑΛ. .2λλ: ἀεὶ τοιοῦτός ἐστιν Σωχράτης, ὦ Γοργία" 

σμιχρὰ καὶ ὀλίγου ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχει. 
ΓῸΡ. ““λλὰ τί σοὶ διαφέρει; πάντως οὗ σὴ αὕτη ἢ 

τιμή, ὦ Καλλίχλεις᾽" ἀλλ ὑπόσχες Σωχράτει ἐξελέγξαι 
ὅτεως ἂν βούληται. 

ΚΑΛ. Ἐρώτα δὴ σὺ τὰ σμιχρά τε καὶ στενὰ ταῦτα, 
ἐπείστερ Γοργίᾳ δοχεῖ οὕτως. 

ΣΩ, Εὐδαίμων εἶ, ὦ Καλλίαλεις, ὅτι τὰ μεγάλα, με- 
μύησαι πρὶν τὰ σμιχρά" ἐγὼν δ᾽ οὐχ ᾧμην ϑεμιτὸν εἶναι. 
ὅϑεν οὖν ἀπέλ ἐπες, ἀποχρίνου, εἰ οὐχ ἅμα παύεται 
διινῶν ἕχαστος ἡμῶν χαὶ ῬΉΝΗ ΤΩ 

Ι ψυχῆς ΒΤ: ψυχῆς πέρι ΒΔ ΠΡ αυτη (σώματος βουλήσει Δ ΌΕΠΊΕΙ 
Ζειίβοῆγ. ἢ. ΑἸτου Πα πηϑνν. Π Ὁ) Ὑ Ὁ φὴς Βαϊΐεγ, οἔ. βαϊξ. τηΐη. 
ΧΙΠ: ἔφης ΒΤ ΓΙ καὶ τὸ ἀνιαρὸν τοῦ κακοῦ ρΡοβί ἀγαϑοῦ 464. 
Η!γβοῆῖσ 12 ἅττα Β: ἄττα Τ 1 τί ἔχων ληρεῖς 5οΥἸρ51ΐ: εἴ 
(411Π1|0}} {ρ1 ΒΑΑΠατὴ ΡὨΙ]ΟΙοσ. Χ 730, οἵ. Βοῦταα δα ε θ. ΤῊ 85: 
ὅτι ἔχων ληρεῖς ΒΤ, νεῖθα ροϑβί οἶδα ἰγαηβροβαῖ εἰ ὅτε λέγεις ἀ6]ανῖ 
Ἡεϊπδοτῇ, νεγθα ἀδ]ενῖς Μοαρα]η δοίΐ. 506. σίδθο. 1 245, ροϑβί λέγεις 
ἀτδηβροβυῖε Ηδυπδηη, νεῦρα καὶ προῖϑι--- νουϑετεῖς (41116}} {ΠΡ αἱέ 
ΔΝ ΙΠΟΚοΙμηδηη Ἑυτηγάδτη. Ι00ὺ τό νουϑετεῖς Τ, 564 εἰ ΕΧ ΘΠη6Πά. 
24 οὔση αὐτη ἡ Β, οὐσὴ αὕτη ἡ Τ 
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ΚΑΛ. Φημί. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ πεινῶν χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑυμιῶν 

καὶ ἡδονῶν ἅμα :ταύεται; 
ΚΑΛλ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἡδονῶν ἅμα 

παύεται; 

ΑΛ. Ναί. 

ΣΩ. “λλὰ μὲν τῶν ἀγαϑῶν καὶ χαχῶν οὐχ ἅμα παύε- 
ται, ὡς σὺ ὡμολόγεις" γῦν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε᾽ τί οὖν δή; 
ΣΩ. Ὅτι οὐ ταὐτὰ γίγνεται, ὦ φίλε, τἀγαϑὰ τοῖς 

ἡδέσιν οὐδὲ τὰ καχὰ τοῖς ἀνιαροῖς. τῶν μὲν γὰρ ἅμα 
παύεται, τῶν δὲ οὐ [ὡς ἑ ἑτέρων ὄντων ]" πῶς οὖν ταὐτὰ 
ἂν εἴη τὰ ἡδέα τοῖς ἀγαϑοῖς ἢ τὰ ἀνιαρὰ τοῖς χαχοῖς; 
᾿Εὰν δὲ βούλῃ, καὶ τῇδε ἐπίσχειψναι" οἶμαι γάρ σοι οὐδὲ 
ταύτῃ ὁμολογεῖσθαι. ἄϑρει δέ" τοὺς ἀγαϑοὺς οὐχὶ ἀγα- 
ϑῶν παρουσίᾳ ἀγαϑοὺς χαλεῖς, ὥστπτερ τοὺς χαλοὺς οἷς 
ἂν χάλλος τταρῇ; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 
ἘΣ Τί δέ; “ἀγαϑοὺς ἄνδρας καλεῖς «τοὺς ἢ ἄφρονας χαὶ 

δειλούς; οὐ γὰρ ἄρτι 7ε, ἀλλὰ τοὺς ἀνδρείους καὶ φρονί- 

μους ἔλεγες" ἢ οὐ τούτους ἀγαϑοὺς χαλεῖς; 
ΚΑΛ. Παᾶνυ μὲν οὗν. 

ΣΩ. Τί δέ; παῖδα ἀνόητον χαίροντα ἤδη εἶδες; 
καλ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. ἄνδρα δὲ οὔπω εἶδες ἀνόητον χαίροντα; 
καλ. οἶμαι ἔγωγε" ἀλλὰ τί τοῦτο; 
Σῷ. Οὐδέν" ἀλλ᾽ ἀποχρίνου. 
καλ. εἶδον. 
ΣΩ, Τί δέ; γοῦν ἔχοντα λυπούμενον χαὶ χαίροντα; 
ΚΑΛ. Φημί. 
ΣΩ, Πότεροι. δὲ μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται, οἵ 

φρόνιμοι ἢ οἱ ἄφρονες; 
ΚλΔ. Οἶμαι ἔγωγε οὐ πολύ τι διαφέρειν. 

11 οὐ ταυτὰ {: αὐτὰ Β, οὐ ταῦτα Τ' 12 δᾶ οὐδὲ αἀά. ὅτι Ἰῃ 
ΤῆΔΥσ. τ 13 ὡς ἑτέρων ὄντων ἀδ]ονὶ ΠΘΌΒΟΗΙΘ 1 5 τῇδε Τ: τήνδε 
Β, οἱ. 24:27 τ6 δὲ Β: δή ΤΥ, εἴ. 8, 27.6, το. 17 τοὺς (δπῖε καλοὺς) 
ἀο]ονὶς ΗἸγβοῆῖσ 20 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ Ϊ τοὺς ἄφρονας ΕΧχ 6πλεπάᾶ, 
ΔΡΟρυύ. Ρ, Ηεϊπάοσ: ἄφρονας ΒῪ 22 ἔλεγες ΤΙ: ὃ ἔλεγες Β 24 εἶδες 
ΒΤ: ἴδες 26 οὔπω Βῖί: οὐδέπω Τ' 32 πότεροι ΔΡΟΡΥΆΡΒΔ: 
πότερον ἜΤ : 

19) 

Ε 
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ΣᾺ ταὶ Εἰ τ: ; Ξ 

ΣΩ, .41λλ: ἀρχεῖ χαὶ τοῦτο. ἐν πολέμῳ δὲ ἔδη εἶδες 
»Ἥ ’ 

ἄνδρα δειλόν; 
- Ἁ 2 

ΚΑΛ. πως γαρ οὔ; 
, Ξ3 2 , - , ΄ ᾽, ΣΩ. Τί οὖν; ἀπιόντων τῶν πολεμίων πότεροέ σοι 

2 ’, δι ,ὔ ς 55 ξ..9 -ὕ 

ἐδόχουν μᾶλλον χαίρειν, οἱ δειλοὶ ἢ οἱ ἀνδρεῖοι; 5 
39 ΄, , - 2 ᾽ὕ  ΚΑΛ. “μφότεροι ἔμοιγε, μᾶλλον ,δ᾽ ἴσως οἱ δειλοί ἶ" 

ἃ ’ ὔ 

Β εἰ δὲ μή, παραπλησίως γε. 
2 , , - , ΣΩ. Οὐδὲν διαφέρει. χαίρουσιν δ᾽ οὖν χαὶ οἱ δειλοί; 

ΚΑΛ. Σφόδρα γε. 
Χ ἘΦ ῊΝ ς ΡῚ 

ΣΩ, Και οἱ ἀφρονγὲές, ὡς ξοιχεν. Ιο 
ΚΑΛ. Μιαί. 
ΣΩ, Προσιόντων δὲ οἱ δειλοὶ μόνον λυποῦνται ἢ καὶ 

οἱ ἀνδρεῖοι; 
3 7 

ΚΑΛ. “μφοότεροι. 

ΣΩ, “ρα ομοίως; 15 
καλ. “μᾶλλον ἴσως οἱ δειλοί. 
ΣΩ. “πιόντων δ᾽ οὐ μᾶλλον χαίρουσιν; 
καλ. Ἴσως. 

2 -Ό - ἢ ’ 

ΣΩ. Οὐχοῦν λυποῦνται μὲν χαὶ χαίρουσιν χαὶ οἵ 
’ Α ’ Ἁ -» ἄφρονες χαὶ οἱ φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι 20 

, ς Ἀ , “ὰχ δὰ 

ς παραπλησίως, ὡς σὺ φής, μᾶλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν ἂν- 
δρείων; 

ΚΑΛ. Φημί. 
2 ᾿ ’ - ΣΩ, ““2λλὰ μὴν οἵ γε φρόνιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἀγα- 

ϑοί, οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες χαχοί; 25 
ΚΑΛ. Μιαί. 

᾿ , ,Ἶ, - 

(..390:.) ΣΩ, Παραπλησίως ἄρα χαίρουσιν χαὶ λυποῦνται οἵ 
ἀγαϑοὶ καὶ οἱ χαχοί; 

ΚΑΛ. Φημί. 
ΣΩ. “Ζ2ρ᾽ οὖν παραπλησίως εἰσὶν ἀγαϑοὶ καὶ καχοὶ οἱ 30 

32 ’ Χ ς ΄ ὉΝ ἣν (8. “-“ 2 νΝ ς ἀγαϑοέ τε χαὶ οἱ χαχοί; ἢ χαὶ ἔτε μᾶλλον [ἀγαϑοὶ οἵ 
ἀγαϑοὶ χαὶ χαχοί εἰσιν] οἱ χαχοί; 

6 φΡοβί μᾶλλον Ἰασιπδπὶ ἱπάϊσανις ἴῃ ργαεῖ, ΧΙΧ Ηδιτηδηη 
νεῦρα δ᾽ ἴσως οὗ δειλοὶ Ἰηΐϊογοϊάϊ55α ραΐδηβ: μᾶλλον σὰπὶ [,88- 
ταηϊίδηο ΧΥΠ 85. ἀε]ανι τη ἰαχίι Ἠρδιτήδηη, ἐνάμιλλον Μαανιρ 
Δάνείϑ. 411 το καὶ --- Ναὲ ἀφ]αντ ΗΙγβοῆσ. 13 οὗ Τ, 564 6χ 
εἰηθηα. 28 ροβί κακοί δαά. ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον οἱ κακοί Ἠγϑοἢϊσ 
31 μᾶλλον οἱ κακοί ἨϊγϑοΠῖρσ; μᾶλλον ἀγαϑοὶ οὗ ἀγαϑοὲ καὶ οὗ κακοί 
εἰσιν οἵ κακοί Β, μᾶλλον ἀγαϑοὲ οὗ ἀγαϑοὶ καὶ κακοί εἰσιν οὗ κακοΐ 
Τ, μᾶλλον ἀγαϑοὶ καὶ κακοί εἰσιν οὗ κακοί Ἀοαίῃ, μᾶλλον ἀγαϑοὲ οἱ 
κακοί εἰσιν καὶ κακοὶ οἱ ἀγαϑοί ΑβΞί, μᾶλλον ἀγαϑοί εἰσιν οὗ κακοΐ 
Η. ϑοβπηάς Βε (γ. 202 
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ΚΑΛ. ᾿λλὰ μὰ 4 οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι λέγεις. 
ΣΏ. Οὐχ οἶσϑ᾽ ὅτι τοὺς ἀγαϑοὺς ἀγαϑῶν φὴς 7τα- 

ρουσίᾳ εἶναι ἀγαϑούς, κακοὺς δὲ χαχῶν; τὰ δὲ ἀγαϑὰ 
εἶναι τὰς ἡδονάς, χαχὰ δὲ τὰς ἁγίας; 

Καλ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Οὐχοῦν τοῖς χαίρουσιν πάρεστιν τἀγαϑαά, αἵ ἦδο- 
γαί, εἴπερ χαίρουσιν; 

ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Οὐχοῦν ἀγαϑῶν παρόντων ἀγαϑοί εἰσιν οἱ χαί- 
ροντες; 

ΚΑΛ. ναί. 

ΣΩ, Τί δέ; τοῖς ἀνιωμένοις οὐ πάρεστιν τὰ χαχά, αἵ 
λῦπαι; 

ΚΑΛ. Παάρεστιν. 
ΣΩ, Καχῶν δέ γε παρουσίᾳ φὴς σὺ εἶναι χαχοὺς τοὺς 

χαχούς" ἢ οὐχέτι φής; 
ΚΑΛ. Ἔγωγε. 
Σῷ. “2γαϑοὶ ἄρα οὲ ἂν χαίρωσι, χαχοὶ δὲ οἱ ἂν ἂνι- 

ὥνται; 

ΚΑΛ. Παᾶνυ γε. 

ΣΩ, Οἱ μέν γε μᾶλλον μᾶλλον, οἱ δ᾽ ἧττον ἧττον, οἱ 
δὲ παραπλησίως τταραττλησίως; 

ἸΑΛ, Ναί. 

ΣΩ, Οὐχοῦν φῇς παραπλησίως χαίρειν χαὶ λυπεῖσϑαι 
τοὺς φρονίμους καὶ τοὺς ἄφρονας χαὶ τοὺς δειλοὺς καὶ 
τοὺς ἀνδρείους, ἢ καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς δειλούς; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Συλλόγισαι ὃν κοινῇ μετ᾽ ἐμοῦ, τί ἡμῖν συμβαίνει 
ἐχ τῶν ὡμολογημένων" χαὶ δὶς γάρ τοι χαὶ τρίς φασιν 
χαλὸν εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τὸ χαὶ ἐπισχοπεῖσϑαι. ἀγα- 
ϑὸν μὲν εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖόν φαμεν. ἢ γάρ; 

τὰν; (ὐὐοῖς 

ΣΩ. Καχὸν δὲ τὸν ἄφρονα χαὶ δειλόν; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
Σῷ, ᾿7γαϑὸν δὲ αὖ τὸν χαίροντα; 
ΠΑ Α. οὐναί. 

ΣΩ, Καχὸν δὲ τὸν ἀνιώμενον; 

21 οἵ --- οἵ --- οἵ. ἩοΙΠἀοτί: οὗ --- οὗ --- οἱ ΒΤ | γε Ἔχ βασάϊ 
785. [ἧττον ἧττον ΤΙ ἧττον ἧττον ἧττον Β 20 τὰ μβῇ᾿ ἢ ΣΝ 
καλὰ Β 

499 
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ΚΑΛ. ““νάγχη. 
Σῷ. ᾿Ζνιᾶσϑαι δὲ χαὶ χαίρειν τὸν ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν 

διιοίως, ἴσως δὲ χαὶ μᾶλλον τὸν χαχόν; 
κΑΛ.. ὅνοαῖ, 
ΣΩ, Οὐχοῦν ὁμοίως γίγνεται χαχὸς χαὶ ἀγαϑὸς τῷ 5 

Β ἀγαϑῷ ἢ χαὶ μᾶλλον ἀγαϑὸς ὃ χαχός; οὐ ταῦτα συμβαί- 
γει χαὶ τὰ πρότερα ἐχεῖνα, ἐάν τις ταὐτὰ φῇ ἡδέα τε χαὶ 
ἀγαϑὰ εἶναι; οὐ ταῦτα ἀνάγχη, ὦ Καλλίχλεις; 

ΚΑΛ. Πάλαι τοί σου ἀχροῶμαι, ὦ Σώχρατες, χαϑο- 
μιολογῶν, ἐνθυμούμενος ὅτι, χἂν παίζων τίς σοι ἐνδῷ τὸ 
ὁτιοῦν, τούτου ἅσμενος ἔχει ὥσπερ τὰ μειράχια. ὡς δὴ 
σὺ οἴει ἐμὲ ἢ καὶ ἄλλον ὁντινοῦν ἀνϑρώπων οὐχ ἡγεῖσϑαι 
τὰς μὲν βελτίους ἡδονάς, τὰς δὲ χείρους. 

Ὁ ΣΩ. Ἰοῦ ἰοῦ, ὦ Καλλίχλεις, ὡς πανοῦργος εἶ, χαέ μοι 
ὥσπερ παιδὶ χρῇ, τοτὲ μὲν αὖ φάσχων, οὕτως ἔχειν, τοτὲ τ 
δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν με. χαίτοι οὐχ μην γε κατ᾽ ἀρχὰς 
ὑπὸ σοῦ ἑχόντος εἶναι ἐξαπατηϑήσεσϑαι, ὡς οντος φί- 

(1.392) λου νῦν δὲ ἐψεύσϑην, χαὶ ὡς ἔοιχεν ἀνάγχη μοι χατὰ 
τὸν παλαιὸν λόγον τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν χαὶ τοῦτο δέχε- 
σϑαι τὸ διδόμενον παρὰ σοῦ. ἔστιν δὲ δή, ὡς ἔοιχεν, ὃ 20 
γῦν λέγεις, ὅτι ἡδοναί τινές εἶσιν αἱ μὲν ἀγαϑαί, αἱ δὲ 
χαχαί. ἢ γάρ; 

ΚΑΛ. “ναί. 
Ὁ ΣΩ. Ζρ᾽ οὖν ἀγαϑαὶ μὲν αἵ ὠφέλιμοι, χαχαὶ δὲ αἵ 

βλαβεραί; 25 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. : : 
Σῷ. ᾿ρφέλιμοι δέ γε αἱ ἀγαϑόν τι ποιοῦσαι, χαχαὶ δὲ 

αἱ χαχόν τι; 

ΚΑΛ. Φημί. 

ΣΩ, ζΖ2ρ᾽ οὖν τὰς τοιάσδε λέγεις, οἷον χατὰ τὸ σῶμα 30 
ἃς νυνδὴ ἐλέγομεν ἐν τῷ ἐσϑίειν χαὶ πίνειν ἡδονάς; ἀρὰ 
τούτων αἱ μὲν ὑγίειαν ποιοῦσαι ἐν τῷ σώματι, ἢ ἰσχὺν 
ἢ ἄλλην τινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ἀγαϑαί, αἱ 
δὲ τἀναντία τούτων, χαχαί; 

18 χαὶ --- το ποιεῖν ῬΒοῖι5 5. ν. τὸ παρὸν | 20 ἔστιν --- γ7, 31: τέχνην 
ΘΙΟΡ. βογεσ. 5, 134 

6 ἀγαϑὸς ατῖς ὁ ἀε]ονὶς ΗἸγβομὶσ [ ταῦτα συμβαίνει ΒΤ: ταὐτὰ 
συμβαίνει (ογαδ5Β 9 καϑομολογῶν Τ: καϑὸμολογῶν Β, καὶ ὁμολογῶ 
(οαῦς 14 ἰοῦ ἰοῦ Β: ἰοὺ ἰοὺ Τ᾽ τῷ χρῇ Τ, χρῇ Β: χρὴ Ὁ | τότε --- 
τότε ΒΤ 31 ἄρα ἨἩεϊηάοτέ: εἰ ἄρα ΒῚ᾽ 432 ποιοῦσαι ΒΤ: ποιοῦσεν 
ΨΊΠαΟΡ. 21 



ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

39 

00 ἘΘΟΡΕΡΓΊΑΙΣ, ΤῊ 

ΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ λῦπαι ὡσαύτως αἱ μὲν χρησταί εἰσιν, 

αἱ δὲ πονηραί; 
ΚΑαλ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐχοῦν τὰς μὲν χρηστὰς χαὶ ἡδονὰς χαὶ λύπας 

χαὶ αἱρετέον ἐστὶν χαὶ πραχτέον; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τὰς δὲ πονηρὰς οὔ; 
ΚΑΛ. 4ῆλον δή. 
ΣΩ, “Ἔγεχα γάρ που τῶν ἀγαϑῶν ἅπαντα ἡμῖν ἔδοξεν 

πραχτέον εἶναι, εἰ μνημονεύεις, ἐμοί τε χαὶ Πώλῳ. ἂρα 
χαὶ σοὶ συνδοχεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων 
τὸ ἀγαϑόν, χαὶ ἐχείνου ἕνεχα δεῖν πάντα τάλλα «πράτ- 
τεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχεῖνο τῶν ἄλλων; σύμψηφος ὑμῖν εἶ 
χαὶ σὺ ἐχ τρίτων; 

'ΚΑΛ. Ἔχγωχγε. 

Σῷ. Τῶν ἀγαθῶν ἄρα ἕνεχα δεῖ χαὶ τἄλλα χαὶ τὰ 
ἡδέα πράττειν, ἀλλ᾿ οὐ τἀγαϑὰ τῶν ἡ δέων. 

ΚΑΛ. Πάνυ γδ. 

ΣΟ, ΧΩ οὖν παντὸς ἀνδρός ἐστιν ἐκλέξασϑαι, ποῖα 
ἀγαϑὰ τῶν ἡδέων ἐστὶν χαὶ ὁτιοῖα χαχά, ἢ τεχνιχοῦ δεῖ 
εἰς ἕχαστονγ; 

ΚΑΛ. Τεχνιχοῦ. ᾿ 

ΣΟ, “Ἱναμνησϑῶμεν δὴ ὧν αὖ ἐγὼ πρὸς Πῶλον χαὶ 
Γοργίαν ἐτύγχανον λέγων. ἔλεγον γάρ, εἰ μνημονξύεις, 
ὅτι εἶεν παρασχευαὶ αἱ μὲν μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ τοῦτο 
μόνον τταρασχευάζουσαι, ἀγνοοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον χαὶ τὸ 
χεῖρον, αἱ δὲ γιγνώσχουσαι ὃ τι τε ἀγαϑὸν χαὶ ὃ τι χα- 
χόν" χαὶ ἐτίϑην τῶν μὲν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν μιαγειρικὴν 
ἐμπειρίαν, ἀλλ᾽ οὐ τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ ἀγαϑὸν τὴν 
ἰατρικὴν τέχνην. χαὶ πρὸς φιλίου, ὦ Καλλίκλεις, μήτ 
αὐτὸς οἵου δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν μηδ΄ ὃ τι ἂν τύχῃς 
παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποχρίνου, ιήτ' αὖ τὰ σαρ᾽ ἐμοῦ ο- 
τως ἀποδέχου ὡς παίζοντος" ὁρᾷς γάρ, ὅτι περὶ τούτου 
ἡμῖν εἰσιν οἱ λόγοι, οὗ τί ἂν μᾶλλον σπουδάσειέ τις χαὶ 
σμιχρὸν νοῦν ἔχων ἄνϑρωπος, ἢ τοῦτο, ὅντινα χρὴ τρό- 

14 σύμψηφος Τ᾽, 564 ψ ἴῃ τ88. 21 ὁποῖα ΒΤ: ποῖα Βἴοβαξδιι5 
29 τὴν κιαγειρικὴν δ. Θίοθαθαβ: τὴν μαγειρικὴν κατὰ τὸ σῶμα Τ' 
35 ἡαῖν. εἰσὶν (εἰσιν Ὄ Υανετα ΒΤ 26 ἢ τοῦτο ἀρ]ενι Μοχβίδαϊί 
Ἐτη6Πηά4. 6, τοῦτο ἨΥΒΟΠΙΡ 
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στον ζῆν, πότερον ἐπὶ ὃν σὺ παραχαλεῖς ἐμέ, τὰ τοῦ ἀν- 
ὁρὸς δὴ ταῦτα πράττοντα, λέγοντά τε ἕν τῷ δήμῳ χαὶ 
ῥητοριχὴν ἀσχοῦντα χαὶ πολιτευόμενον τοῦτον τὸν τρό- 
στον, ὃν ὑμεῖς νῦν πολιτεύεσϑε, ἢ {ἐπὶ τόνδε τὸν βίον 
τὸν ἐν φιλοσοφίᾳ, χαὶ τί στοτ᾽ ἐστὶν οὗτος ἐχείνου δια- 
φέρων. ἴσως οὖν βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἄρτι ἐγὼ ἐπεχεί- 
ρησα, διαιρεῖσθαι, διελομένους δὲ χαὶ ὁμολογήσαντας 
ἀλλήλοις, εἰ ἔστιν τούτω διττὼ τὼ βίω, σχέψασϑαι, τί 
τε διαφέρετον ἀλλήλοιν χαὶ ὅπότερον βιωτέον αὐτοῖν. 
ἴσως οὖν οὔπω οἶσϑα τί λέγω. 

ΚΑΛ. Οὐ δῆτα. 
ΣΟ, τ ἀλλ, ἐγώ σοι σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογή-- 

χαμεν ἐγώ τε χαὶ σὺ εἶναι μέν τι ἀγαϑόν, εἶναι δέ τι 
ἐδύ, ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ, ἑχατέρου δὲ αὐτοῖν 
μελέτην τινὰ εἶναι χαὶ π᾿αρασχευὴν τῆς χτήσεως, τὴν μὲν 
τοῦ ἡδέος ϑήραν, τὴν δὲ τοῦ ἀγαϑοῦ --- αὐτὸ δέ μοι 
τοῦτο πρῶτον ἢ σύμφαϑιε ἢ μή. σύμφης; 

ΚΑΛ. Οὕτως φημί. 
σῶν δή, ἃ χαὶ πρὸς τούσδε ἐγὼ ἔλεγον, διομολό- 

γησαί μοι, εἰ ἄρα σοι ἔδοξα τότε ἀληϑῆ λέγειν. ἔλεγον 
δέ σπου, ὅτι ἡ μὲν ὀψοποιικὴ οὔ μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι 
ἀλλ ἐμπειρία, η-ὃ ἃ ἰατριχή, λέγων ὅτι ἡ μὲν τούτου οὗ 
ϑεραττεύει χαὶ τὴν φύσιν ἔσχεπται χαὶ τὴν αἰτίαν ὧν 
πράττει, χαὶ λόγον ἔχει τούτων ἑχάστου δοῦναι, ἡ ἰα- 
τρική" ἢ δ᾽ ἑτέρα τῆς ᾿ ̓δονῆς, πρὸς ἣγ ἣ ϑεραπεία αὐτῇ 
ἐστὶν ἅπασα, κομιδῇ ἀτέχνως ἐπὲ αὑτὴν ἔρχεται, οὔτε τι 
τὴν φύσιν σχεψαμένη τῆς ἡ δονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἀλόγως 
τε παντάπασιν, ὡς ἔπος εἰστεῖν, οὐδὲν διαρεϑμησαμένη, 
τριβῆ καὶ ἐμττειρίᾳ μνήμην μόνον σῳζομένη τοῦ εἰωϑότος 
γίγνεσϑαι, ᾧ δὴ καὶ πορίζεται τὰς ἧδονάς. ταῦτ᾽ οὖν 

ι« 

πρῶτον σχόπει εἰ δοχεῖ σοι ἱχανῶς λέγεσϑαι, καὶ εἶναί 

3 τοῦτον τὸν τρόπον ὃν ὑμεῖς πολιτεύεσϑε Οὐυϊπε]αη. ᾿ἱπβεῖξ. οταῖ. 2, 

15, 27 

4 ἐπὶ ἀἄεϊενι ΕἸἰπἀ εἴθ, ἢ ὃν ἐγὼ ζῶ βίον νοὶ] ἢ ἐφ᾽ ὃν ἐγὼ πάν- 
τας παρακαλῶ βίον (οὈεὶ 8 ἐστιν Β, ἐστι Τ, ἐστὸν ἘΠ ΥΞΟΗΪρ' 
15 τὴν μιὲν --- ἀγαϑοῦ ἀε]ενϊ ΗΙγΞΟΠΙΡ τ Ροβί κή ῬΥϊτλὰ5 415- 
τἰηχὶ Ηδι ποῦ 26 ἀτέχνως Ὁ: ἀτεχνῶς ΒΊ, ΟΕ 585 ἘΣ 27 ἀλό- 
γως --- τριβῇ καὶ ἐμπειρίᾳ μνήμην ΒΎΊ : αλ ογός ̓ -" τριβὴ καὶ ἐμπειρία, 
μνήμη Ηεἰϊπάοτῇ, ἅλογός -- τριβὴ καὶ ἐμπειρία, μνήμῃ ΘΟΒΙοἶθ- 
τ Δ ΟΠ ΘΥ͂, (οτδᾶϑ8, ̓ ἀλόγως -- τριβὴ καὶ ἐμπειρία, μνήμη ΒΈΚΚΕΙ, ἄλο- 
γός --- τριβὴ καὶ ἐμπειρία, μνήμην Αϑί, ἀλόγως --- τριβὴ καὶ ἐμπειρία, 
μνήμην Τυτϊσθη565 
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τινὲς χαὶ περὶ ψυχὴν τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι, αἵ 
μὲν τεχνιχαί, συρομηϑέαν τινα ἔχουσαι τοῦ βελτίστου περὶ 
τὴν ψυχήν, αἱ δὲ τούτου μὲν ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι δ᾽ 
αὖ, ὥσπερ ἐχεῖ, τὴν ἡδονὴν μόνον τῆς ψυχῆς, τίνα ἂν 

5 αὐτῇ τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ ἢ βελτίων ἢ χείρων τῶν 
ἡδονῶν, οὔτε σχοπούμεναι οὔτε μέλον αὐταῖς ἄλλο ἢ χα- 
ρίζεσϑαι μόνον, εἴτε βέλτιον εἴτε χεῖρον. ἐμοὶ μὲν γάρ, 
ὦ Καλλίχλεις, δοχοῦσίν τε εἶναι, καὶ ἔγωγέ φημι τὸ τοιυ- 
οὔτον χολαχείαν εἶναι καὶ ττερὶ σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ 

το σπσερὶ ἄλλο ὅτου ἂν τις τὴν ἡδονὴν ϑεραπεύῃ, ἀσχέττως 
ἔχων τοῦ ἀμείνονός τε καὶ τοῦ χείρονος" σὺ δὲ δὴ ποότε- 
ρον συγχατατίϑεσαι ἡμῖν περὶ τούτων τὴν αὐτὴν δόξαν 

ἢ ἀντίφῃς; 
ΚΑΛ. Οὐχ ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ περανϑῆ 

[5 ὃ λόγος χαὶ Γοργίᾳ τῷδε χαρίσωμαι. 
((. 173) ᾿ Ἶ ᾿ : ᾽ τὰς ᾿,ϑἢ - 

ΣΩΏ, Πότερον δὲ περὶ μὲν μίαν ψυχὴν ἔστιν τοῦτο, 
περὶ δὲ δύο χαὶ πολλὰς οὐχ ἔστιν; 

ΚΑΛ. Οὔκ, ἀλλὰ χαὶ περὶ δύο καὶ περὶ πολλάς. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ ἀϑρόαις ἅμα χαρίζεσϑαι ἔστι, μηδὲ 

20 σχοπτούμεγον τὸ βέλτιστον; 

ΚΑΛ. Οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, αἵτινές εἶσιν αἷ ἐπιτηδεύσεις 

αἷ τοῦτο ποιοῦσαι; μᾶλλον δέ, εἰ βούλει, ἐμοῦ ἐρωτῶν- 
τος, ἣ μὲν ἂν σοι δοχῇ τούτων εἶναι, φάϑι, ἣ ὁ’ ἂν μύ, 

25 μὴ φάϑι. σπερῶτον δὲ σχεψώμεϑα τὴν αὐλητικήν. οὐ δοκεῖ 
σοι τοιαύτη τις εἶναι, ὦ Σου ϑλεὶδ τὴν ἡδονὴν ἡμῶν 
μόνον διώχειν, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν φροντίζειν; 

ΚΑΛ. ἌἜμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ αἱ τοιαίδε ἅπασαι, οἷον ἡ κιϑαρι- 

30 στιχὴ ἡ ἐν τοῖς ἀγῶσιν; 

ΚΑΔ. Ναί. 
ΣΏ. Τί δέ; ἡ τῶν χορῶν διδασχαλία χαὶ ἡ τῶν διϑυ- 

ράμβων ποίησις οὐ τοιαύτη τίς σοι καταφαίνεται; ἢ ἡγεῖ 
τι φροντίζειν Κινησίαν τὸν Μέλητος, ὅπτως ἐρεῖ τι τοι- 

1 τοιαῦται Τ᾽: τοιοῦται Β 5 αὐτῇ Β: αὐτὴ Τ, αὕτη Ἡεϊηἀοτῇ 
ΕΠ β.Τ 19 μηδὲ ΒΤ: μηδὲν 6Χ ΘΙ6Π4. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΙΘΙΠΠΠῚ 1811 
24 ἣ δ᾽ ἂν μὴ φαϑί ΒΥ, 564 «αἰζοαγυτη μὴ βιργα νϑύβυτη δά, Τ' 
26 τὴν ΒΤ: οἵα τὴν (ορεοί 34 κινησίαν φροντίζειν τὸν Τ', ΠΟΥ͂. ἔ 
Ι ἐρεῖ τι Βί: ἐρεῖται Τ' 

((. 393 3) 
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οὕτον, οὁϑεν ἂν οἱ ἀχούοντες βελτίους γίγνοιντο, ἢ ὃ τι 
μέλλει χαριεῖσϑαι τῷ ὄχλῳ τῶν ϑεατῶν; 

ΚΑΛ. 4ῆλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώχρατες, Κινησίου γε 
στέρι. 

΄ ὔ 5 - , ΕΥ ᾿ , 

ΣΩ. Τί δέ; ὃ πατὴρ αὑτοῦ Μέλης ἡ πρὸς τὸ βέλτι- 
“. 2 , - ᾽Ὰ 3 - Ἁ 2 Α 

στον βλέπων ἑξδόχει σοι χιϑαρῳδεῖν; ἢ ἐχεῖνος μὲν οὐδὲ 
κ ὦ , ν Ὑ , κ 

πρὸς τὸ ἤδιστον᾽ ἠνία γὰρ ᾷἄδων τοὺς ϑεατάς" ἀλλὰ δὲ 
΄ ᾿ [4 ἫΣ » -» 

σχόπει" οὐχὶ ἢ τὲ χιϑαρῳδιχὴ δοχεῖ σοι πᾶσα καὶ ἣ τῶν 
διϑυράμβων ποίησις ἡδονῆς χάριν ηὑρῦσϑαι; 

, 

Καλ. Ἔμοιγε. 
,ὔ Ἁ ’, ς Ἁ “ Ἁ ’, ς -" 

ΣΩ, Τί δὲ δή; ἡ σεμνὴ αὑτὴ χαὶ ϑαυμαστή, ἢ τῆς 
,΄ , Ξς τ ΄ ΄ , 

τραγῳδίας ποίησις [ἐφ᾽ ᾧ ἑσπούδαχεν), πότερόν ἐστιν 
. ΒΕ Ν 2 ’, ς ’ὔ “ - , 

αὑτῆς τὸ ἐπιχείρημα καὶ ἢ σπουδή, ὡς μοι δοχεῖ, χαρέ- 
ζεσϑαι τοῖς ϑεαταῖς μόνον, ἢ χαὶ διαμάχεσθαι, ἐάν τι 
αὐτοῖς ἡδὺ μὲν ἢ καὶ χεχαρισμένον, πονηρὸν δέ, ὅπως 
τοῦτο μὲν μὴ ἐρεῖ, εἰ δέ τι τυγχάνει ἀηδὲς χαὶ ὠφέλιμον, 
τοῦτο δὲ χαὶ λέξει καὶ σεται, ἐάν τε χαίρωσιν ἐάν τε 
μή; ποτέρως σοὶ δοχεῖ πταρεσχευάσϑαι ἡ τῶν τραγῳδιῶν 
ποίησις; 

» Ν αν Τα ᾿ς ΄ “ ᾿ ᾿ 

; ΚΑΛ. Ἅλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώγχρατες, ὁτι πρὸς τὴν 
ἡδονὴν μᾶλλον ὠρμηται καὶ τὸ χαρίζεσϑαι τοῖς ϑεαταῖς. 

ΣΩ, Οὐχοῦν τὸ τοιοῦτον, ὦ Καλλίκλεις, ἔφαμεν νυνδὴ 
χολαχείαν εἰναι; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
΄ 4 3 - , ’ 

ΟΣΩ. Φέρε δή, εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης 
τό τὲ μέλος χαὶ τὸν δυϑμὸν χαὶ τὸ μέτρον, ἃλλο τι ἢ 
λόγοι γίγνονται τὸ λειπόμενον; 

ΚΑΛ. Φἄνάγχη. 
2 ΞΞ κ τ 2 ᾿ -» ΤῊ , 

ΣΩ, Οὐχοῦν πρὸς πολὺν ὄχλον χαὶ δῆμον οὗτοι λέγον-- 
ς ,ὔ 

ται οἱ λόγοι; 
Καλ. Φημί. 

, 23 ,͵ 2 ς ’ὔ 

ΣΩ, “4΄ημηγορία ἄρα τίς ἔστιν ἢ ποιητιχῆ. 

ΚΑΛ. Φαίνεται. 

6 βλέπων οτλ. ΔΡΟΡΎ. (ΟἸΒΠ 1 Πἰδητπὶ 155 11 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ | ἡ 
απία τῆς ἀε]ονὶ σοραὶ 12 ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακεν ἀε]εν! (οΡθεὲ 13 αὖ- 
τῆς --- σπουδὴ ἀε]ενι ΗδγπΊδπη | ὥς μοι δοκεῖ ΞοΥρϑὶ:; ὥς σοι (ὡς 
σοὶ Τὴ δοκεῖ ΒΤ, ἀε]ενῖς Αϑί (σπουδὴ περισσὸν ὡς σοι δοκεῖ χαρίζε- 
σϑαι Δρορυ. ΨΊΠ4οΡ. 7), ὡς δοκεῖ ἀδ]ενι Μογβίδαςξ Ἐπγεηά, 6, ὡς 
σοι δοκεῖν Κταῖζ ἊΝ ὑγι6 10. (ΟΥΓΕροπ 620]. ΧΝ 139 τ6 ἀηδὲς 
ΒΤ: ἀληϑὲς ΤαΌΒΟἢ]6 25 περιέλοιτο ΒΤ; περιέλοι 50 Πο]1α, ΑτἹ- 
51[1465 
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Σῷ. Οὐχοῦν ῥητορικὴ δημηγορία ἂν εἴη" ἢ οὐ δητο- 
ρεύειν δοχοῦσέ σοι οἱ ποιηταὶ ἐν τοῖς ϑεάτροις; 

Καλ. Ἔμοιγξε. 
Σῷ. Νῦν ἄρα ἡμεῖς ηὑρήκαμεν δητορικήν τινὰ πρὸς 

δῆμον τοιοῦτον οἷον παίδων τε ὁμοῦ χαὶ γυναικῶν χαὶ 
ἀνδρῶν, καὶ δούλων καὶ ἐλευϑέρων, ἣν οὐ πάνυ ἀγάμεϑα" 
κολαχιχὴν γὰρ αὐτήν φαμεν εἶναι. 

Καλ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Μἶεν᾽ τί δὲ ἡ πρὸς τὸν “ϑηναίων δῆμον δητο- 
ριχὴ χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν δήμους τοὺς 
τῶν ἐλευϑέρων ἀνδρῶν, τί στοτε ἡμῖν αὕτη ἐστίν; πότερόν 
σοι δοχοῦσιν πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ λέγειν οἱ δήτορες, 
τούτου στοχαζόμενοι, ὅπως οἱ πολῖται ὡς βέλτιστοι ἔσον- 
ται διὰ τοὺς αὑτῶν λόγους, ἢ καὶ οὗτοι πρὸς τὸ χαρίζε- 
σϑαι τοῖς πολίταις ὡρμημένοι, χαὶ ἕνεχα τοῦ ἰδίου τοῦ 
αὑτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ χοινοῦ, ὥσπερ παισὶ προσομι- 
λοῦσι τοῖς δήμοις, χαρίζεσθαι αὐτοῖς πειρώμενοι μόνον, 
εἰ δέ γε βελτίους ἔσονται ἢ χείρους διὰ ταῦτα, οὐδὲν 
φροντίζουσιν; 

ΚΑΛ. Οὐχ ἁτιλοῦν ἔτι τοῦτο ἐρωτᾷς" εἰσὶ μὲν γὰρ οἵ 
χηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν ἃ λέγουσιν, εἰσὶν δὲ καὶ 
οἵους σὺ λέγεις. 

ΣΩ, ᾿δξαρχεῖ. εἶ γὰρ καὶ τοῦτό ἔστι διπλοῦν, τὸ μὲν 
ἕτερόν που τούτου χολαχεία ἂν εἴη καὶ αἰσχρὰ δημηγο- 
ρία, τὸ δ᾽ ἕτερον καλόν, τὸ τταρασχευάζειν ὅπως ὡς βέλ-- 
τισται ἔσονται τῶν πολιτῶν αἱ ψυχαί, καὶ διαμάχεσϑαι 
λέγοντα τὰ βέλτιστα, εἴτε ἡδίω εἴτε ἀηδέστερα ἔσται τοῖς 
ἀχούουσιν. ἀλλ᾿ οὐ πώποτε σὺ ταύτην εἶδες τὴν δητορι- 
χήν" ἢ εἴ τινὰ ἔχεις τῶν ῥητόρων τοιοῦτον εἰπεῖν, τέ οὐχὶ 
χαὶ ἐμοὶ αὐτὸν ἔφρασας τίς ἔστιν; 

τι πότερόν -- 25 καλόν Αὐϊϑεῖά, οὐ, 45 1 ττά Ὀἰπάοτε | τι πότερόν --- 
82, 35 εἰπεῖν ΑΥἰϑιϊα. οὐ. 46 11 356 357 358 388 

1 ῥητορικὴ δημηγορία ΔΡΟΘΎΑΡΒα (μος γε] ῥητορικὴ ἡ δημη- 
γορία ἩδΙΠαΟΥ): ἡ ῥητορικὴ δημηγορία ΒΤ, ῥητορικὴ Ἡ. Βοτηϊας 
ΒεΙ τ. 212, 5»  ἔΘΎῃ Ἀβάοδκυπβί, ἰδέ 516 ν  οΙ Κρ θαγθϑίίυηρ “ νοσεῖς 
ΘΟΒΙ ΘΙ ΟΠ Υ, ἡ ποιητικὴ ῥητορικὴ δημηγορία ΔΏΟΠΥΤΊιΙ5. 514]]- 
Ῥαυμηὶ 9 δὲ ΒΤ: αὶ ἢ {τὶ ἡμῖν ΕΧ δπτεηᾶ. ἀρορυ. Ρ: ἡμῶν ΒΤ 
14 αὑτῶν Β: αὐτῶν Τ' 15 καὶ ἕνεκα --- ὀλιγωροῦντες ἀεἸαν!ί Μοτ- 
βίδα! Ετηθη. 7 τό αὑτῶν Β: αὐτῶν Τ᾽ 17 χαρίζεσθαι - μόνον 
ἀεἸενιξ ΗΠ γβΟΠΙΡ 20 τοῦτο ΑΥἸϑ[1465: τοῦτο ὁ ΒΊ, εἶ. 20, 30 (ἐστε 
τοῦτο ὃ ςοὔδχ Μεουηδηηΐδηι5) | οἱ ΤΙ; οἱ Β 26 διαμάχεσθλαι Βτ: 
ἀεὶ διαμάχεσθαι Τ' 27 ἡδίω ΤΌ: ἡδείω Β 

Ῥζαϊο νοΐ, Κ7111. 0 
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ΚΑΛ. ᾿“λλὰ μὰ Δία οὐκ ἔχω ἔγωγέ σοι εἰπεῖν τῶν γε 
γῦν δητόρων οὐδένα. 

ΣΩ, Τί δέ; τῶν παλαιῶν ἔχεις τινὰ εἰπεῖν, δί ὅντινα 
αἰτίαν ἔχουσιν ᾿4ϑηναῖοι βελτίους γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐχεῖ-- 
γος ἤρξατο δημηγορεῖν, ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ χείρους 
ὄντες; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ οἶδα τίς ἐστιν οὗτος. 

ΚΑΛ. Τί δέ; Θεμιστοχλέα οὐχ ἀχούεις ἄνδρα ἀγαϑὸν 
γεγονότα χαὶ Κίμωνα χαὶ Μιλτιάδην. χαὶ Περικλέα τουτονὶ 
τὸν νεωστὶ τετελευτηχότα, οὗ χαὶ σὺ ἀχήχοας; 

ΣΏΩ. Εἰ ἔστιν γε, ὦ Καλλίχλεις, ἣν πρότερον σὺ ἔλεγες 

ἀρετήν, ἀληϑής, τὸ τὰς ἐρυῤυρζι: ἀπτοπιμτελάναι καὶ 
τὰς αὑτοῦ χαὶ τὰς τῶν ἄλλων" εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλ᾿ ὅπτερ 
ἐν τῷ ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγχάσϑημεν ἡμεῖς δμολογεῖν, ὅτι 
αἱ μὲν τῶν ἐπιϑυμιῶν σλ ηρούμεναι βελτίω ποιοῦσι τὸν 
ἄνϑρωπον, ταύτας μὲν ἀποτελεῖν, αἵ δὲ χείρω, μή" τοῦτο 
δὲ τέχνη τις εἶναι τε τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ γε- 
γογέναι; 

ΚΑΛ, Οὐχ ἔχω ἔγωγε πῶς εἴττω. 
ΣΩ. .41}λλ ἐὰν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις" ἴδωμεν δὴ οὗὐ- 

τωσὶ ἀτρέμα σχοττούμενοι, εἴ τις τούτων τοιοῦτος γέγο- 
γεν. φέρε γάρ, ὃ ἀγαϑὸς ἀνὴρ χαὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέ- 
γων, ἃ ἂν λέγῃ, ἄλλο τι οὐχ εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ ἀποβλέπων 
πρός τι; ὥσπερ χαὶ οἱ ἄλλοι ττάντες δημιουργοὶ βλέπον- 
τες πρὸς τὸ αὑτῶν ἔργον ἕχαστος οὐχ εἰχῇ ἐκλεγόμενος 
σροσφέρει 5:Ξ- πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὑτοῦ, ἀλλ ὅπως ἂν 
εἶδός τι αὐτῷ σχῇ τοῦτο ὃ ἐργάζεται. οἷον εἰ βούλει 
ἰδεῖν τοὺς ζωγράφους, τοὺς οἰχοδόμους, τοὺς ναυττηγούς, 
τοὺς ἄλλους πάντας δημιουργούς, ὅντινα βούλει αὐτῶν, 
ὡς εἰς τάξιν τινὰ ἕχαστος ἕχαστον τίϑησιν ὃ ἂν τιϑῖ, 

8 χαὶ Περικλέα τουτονὶ νεωστὶ τετελευτηκότα Αἴπεη. 5, 58 

3 ἔχεις τίέα Β γδὲΒ: δαὶ Τ᾽ 12 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ᾽ 13 ὅτε 
ΒΤ: τὸ Η ΥβοΠῖσ 14 αἵ --- αἵ Ὁ: αἱ --- αἰ ΒΤ 15 δεῖ ροκέ ἀπο- 
«ελεῖν αἀ4ἃ. Ν᾽ ΟΩΘΠΊΘΙ ΖΕειίβοῆγ. ἔ. ΑἸτοσμυχηβνν. 1] 127 16 ροβί 
εἶναι Ἰασιπατη ᾿πηάϊσαν!: εἴη ἂν νεὶ ἐφάνη (ὡμολόγηται) εἶναι Ἠεἰῃ- 
ἄοτί, εἶναι ἀεϊενι Μαάνὶρ δάνείβ. 1 411, ἐστὲ Ψευηθῆγεη ΡΪαδΐ. 
Θεά, τ6, (τοῦτο δὲ τέχνης εἶναι Αϑί, τοῦτο δοκεῖ τέχνη τις εἶναι 
ΕἘϊοΒίοσ ΕἸ θοκοῖβ. Δ γ0. ΧΟΝῚΙ 235) ροβὲ γεγονέναι νΕΥΡ6 ἔχεες 
εἰπεῖν Δαα. τήδηι δ]ΐθσα δρορυ. Ρ 22 ἀλλό τι Τ, ἀλλ᾿ ὅτι Β 
25 προσφέρει ΒΊ, Ἰασιηδη) πα ϊσανὶ: προσφέρει ἃ προσφέρει ΨΊΠαΟΌ. 
21, προσφέρει ἂν προσφέρῃ ΗϊγϑοΠϊρ ἱ αὑτοῦ Δρορτάρμα: αὑτῶν» Β, 
αὐτῶν Τ 26 εἶδός Τ: εἰδώς Β 
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χαὶ προσαναγχάζει τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ χιρέπον τε εἶναι (3949) 

χαὶ ἁρμόττειν, ἕως ἂν τὸ ἅπαν συστήσηται τεταγμένον 004 

τὲ χαὶ χεχοσμημένον πρᾶγμα καὶ οἵ τὲ δὴ ἄλλοι δη- 
μιουργοὶ χαὶ οὺς γυνδὴ ἐλέγομεν, οἷ σεερὶ τὸ σῶμα, τται- 

5 δοτρίβαι τὲ χαὶ ἰατροί, κοσμοῦσί σου τὸ σῶμα χαὶ συν-- 
τάττουσιν. ὁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν ἢ οὔ; 

ΚΑΛ. Ἔστω τοῦτο οὕτω. 
ο ΣΩ, “Τάξεως ἄρα χαὶ κόσμου τυχοῦσα οἰχία χρηστὴ 

({1746) ἂν εἴη, ἀταξίας δὲ μοχϑηρᾶ; 
10 ΚΑΛ. Φημί. 

ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ πλοῖον ὡσαύτως; 
ΚΑΛ. “ναί. Β 

ΣΩῷ, Καὶ μὴν χαὶ τὰ σώματά φαμεν τὰ ὑμέτερα; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

15 ΣΩ. Τί δ᾽ ἢ ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται χρηστή, ἢ 
ταξεώς τε χαὶ χόσμου τινός; 

ΚΑΛ. νάγχη ἐχ τῶν πρόσϑε χαὶ τοῦτο συνομολογεῖν. 
Σῷ. Τί οὖν ὄνομά ἐστιν ἐν τῷ σώματι τῷ ἐχ τῆς τά- 

ξεώς τε χαὶ τοῦ χόσμου γιγνομένῳ; 
20 ΚΑΛ. Ὃγέίειαν καὶ ἰσχὺν ἴσως λέγεις. 

ΣΏ: Ἔγωγε. τί δὲ αὖ τῷ ἕν τῇ ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ ἐχ ς 
τῆς τάξεως χαὶ τοῦ χόσμου; πειρῶ εὑρεῖν χαὶ εἰπεῖν 
ὥσπερ ἐχείνῳ τὸ ὄνομα. 

ΚΑΛ. Τί δὲ οὐχ αὐτὸς λέγεις, ὦ Σώχρατες; 
25 - ΣΩ, .22λῈῪ: εἴ σοι ἡδιόν ἔστιν, ἐγὼ ἐρῶ" σὺ δέ, ἂν μέν 

σοι δοχῶ ἐγὼ καλῶς λέγειν, φάϑι" εἰ δὲ μή, ἔλεγχε χαὶ 
μὴ ἐπέτρεπε. ἔμοιγε δοχεῖ ταῖς μὲν τοῦ σώματος τάξεσιν 
ὄγομια εἶναι ὑγιεινόν, ἐξ οὗ ἐν αὐτῷ ἢ ὑγίεια γίγνεται χαὶ 
ἢ ἄλλη ἀρετὴ τοῦ σώματος. ἔστιν ταῦτα ἢ) οὐκ ἔστιν; 

3823 ΚΑΛ. Ἔστιν. 
ΣΩ, Ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσιν καὶ χκοσμήσεσιν νόμι-- Ὁ 

μόν τὲ χαὶ γόμος, ὅϑεν χαὶ νόμιμοι γίγνονται χαὶ χό- 
ΤΩΝ ταῦτα δ᾽ ἔστιν δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη. φὴς 

ν 
χ ῥυ; 

15 ἀταξίας --- 85, 8 ἀκολασία 7ΑτηΌ!Ποππι5 δάμοτί. δὰ ῬὮ11ο5. 254 ΚΚῖεβϑ- 
πηρσ 

2 ἁρμόττον 6ΘΧ ΘΥΛΘΠΩ. ΔρΡΟρ. ΡΟ 23 ἐκεύιῳ ἨἩρεϊηδοτῇ: ἐκεῖνο 
ΒΤ 427 ἔμοιγε Τ΄: ἔμοιγε γὰρ Β, 5ε4 γὰρ ρυποί5 ποίδίυμῃ εἰ γὰρ 
Δα γε τηδύρὶηὶ δα βογιρίαμ, οἵ. Τπαδαί. 85,11 31 καὶ δηΐα κοσμή- 
σεσι Β, 564 κα ἴῃ Γ85. [ γ»γόμιμιόν τε καὶ νόμος ΒΤ" νόμιμόν τε καὶ 
κόσμος (νΕ] κόσμιον) ΚταΐΖ 

6: 
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ΚΑΛ. Ἔστω. 
ΣΩ. Οὐχοῦν πρὸς ταῦτα βλέπων ὃ δήτωρ ἐχεῖνος, ὃ 

τεχνιχός τε χαὶ ἀγαϑός, χαὶ τοὺς λόγους προσοίσει ταῖς 
ψυχαῖς, οὺς ἂν λέγῃ, καὶ τὰς πράξεις ἁπάσας, χαὶ “δῶρον 
ἐάν τι διδῷ, δώσει, χαὶ ἐάν τι ἀφαιρῆται. ἀφαιρήσεται, 5 

Ἑ πρὸς τοῦτο ἀεὶ τὸν νοῦν ἔχων, ὅπως ἂν αὐτοῦ τοῖς πο- 
λίταις διχαιοσύνη μὲν ἕν ταῖς ψυχαῖς γίγνηται, ἀδικία δὲ 
ἀπαλλάττηται, χαὶ σωφροσύνη μὲν ἐγγίγνηται, ἀχολασία 
δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ ἐγγίγνηται, χαχέα δὲ 
ἀττίῃ. συγχωρεῖς Κ᾽ οὐ; 

ΚΑΛ. Συγχωρῶ. 

ΣΩ. Τί γὰρ ὄφελος, ὦ Καλλίχλεις, σώματί γε χάμνοντι 
χαὶ μοχϑηρῶς διαχειμένῳ σιτία πολλὰ διδόναι χαὶ τὰ 
ἥδιστα ἢ ποτὰ ἢ ἂλλ δτιοῦν, ὃ μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσϑ'᾽ ὅτε 
σιλέον ἢ τοὐναντίον, χατὰ δὲ τὸν δίχαιον λόγον χαὶ ἔλατ- 
τον; ἔστι ταῦτα; 

ὅ0ῦυω ΚΑΛ. Ἔστω. 
ΣΩ. Οὐ γάρ, οἶμαι, λυσιτελεῖ μετὰ μοχϑηρίας σώμα- 

τος ζῆν ἀνϑρώπῳ" ἀνάγχη γὰρ οὕτω χαὶ ζῆν -μοχϑηρῶς" 
ἢ οὐχ οὕτως; 

ΚΑΛ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ τὰς ἐπιϑυμίας ἀτπτοτειμπελάναι, οἷον 
([.394}) σεεινῶντα φαγεῖν ὅσον βούλεται ἢ διψῶντα τειεῖν, ὑγιαί- 

γοντα μὲν ξῶσιν οἱ ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά, κάμνοντα δὲ ὡς 
ἔπος εἰπεῖν οὐδέττοτ᾽ ἐῶσιν ξιιτείμσπελασθαι ὧν , ἐπιϑυμεῖ; 
συγχωρεῖς τοῦτό γε χαὶ σύ; 

Β ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΣΏΩ. Περὶ δὲ ψυχήν, ὦ ἄριστε, οὐχ ὃ αὐτὸς τρόπος; 
ἕως μὲν ἂν πογηρὰ ῇ, ἀνόητός τὲ οὐσα χαὶ ἀχόλαστος 
χαὶ ἄδικος χαὶ ἀνόσιος, εἴργειν αὐτὴν δεῖ τῶν ἐπιϑυμιῶν 

6 αὐτοῦ Τ: αὑτοῦ Β, αὐτῷ Τ)αΌ5ΟΠ]6, σαϑρίοου ἔπ1556 δι᾽ αὐτοῦ 
7 γίγνηται ΒΤ: ἐγγίγνηται ἉΠΙΟΏΥ ΤΊ δΡρυά Ηεϊπάογῆσσπι 12 ὄφε- 
λος .: ὥφελος Β 14 αἀλλό τι οὖν ΒΤ Ι ὀνήσει ΕΧ ΘΙΩ6Πά. Δρορτ. Β: 
ὀνήσῃ ΒΤ ! αὐτὸ ΤΌ: αὐτὸν Β | ἔσϑ'᾽ ὅτε ΔΡορυ. Βοαϊδίδηττη 2, [05- 
ΒοΔροΥ, (ουμδτῖαϑ Θοῖορ. 8ο: ἔσϑ᾽ ὅτι ΒΤ 15 τοὐναντίον ΒΤ: 
τοὐναντίον ἢ (ΟΥ̓ΠΑΥΙΙ5 [ δὲ ἴῃ ΘαΙ ΟΠ 6 ῬΥΙΟΓΘ ΘΟ ΘΙ ΘΥΤηΔ ΟΠ Υ: γε 
ΒΊ, εἶ, 31, 36 | ἔλαττον ΒΤ; βλάπτον ΝεΥΘἤγαη ΡΪδί. ϑιαά. 18, 
ῥδείεῥον ΛΝ επάΐ Ζειίβοῆγ. ἔ. ἅ. συπηηαβίαϊνν. ΧΧΧ 603 54. 19 καὶ 
ζὴν Ὀ: καὶ ζὴν καὶ ΒΤ 22 οὐκ οὖν καὶ ΤΑτη ]Π] Ππι5: οὐκοῦν Β, οὔκουν 
Τ (καὶ ροϑβί ζῆν πὰς ρογίπογε νἹἀθίιτ) 30 δεῖ ΒΤ: δεῖν 6Χ ἐπηθηά. 
ΔΡοΟΡΥ.Ρ . 
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χαὶ μὴ ἐπιτρέπειν ἄλλ᾽ ἄττα τιοιεῖν ἢ ἀφ᾽ ὧν βελτίων 
ἔσται" φὴς ἢ οὔ; 

ΚΑΛ. Φημί. 
ΣΩ. Οὕτω γάρ που αὐτῇ ἄμεινον τῇ ψυχῇ; 
ΚΑΛ. Πάνυ 78. 

Σῷ. Οὐχοῦν τὸ εἴργειν ἐστὶν ἀφ᾽ ὧν ἐπιϑυμεῖ χολάζειν; 
ΚΑΛ. “ναί. 

ΣΩ. Τὸ χολάζεσϑαι ἄρα τῇ ψυχῇ ἄμεινόν ἐστιν ἢ ἢ 

ἀχολασία, ὥσττερ σὺ γυνδὴ ῴου. 
ΚΑΛ. Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα λέγεις, ὦ Σώχρατες, ἀλλ᾽ ἄλλον 

τινὰ ἐρώτα. 
ΣΏ. Οὗτος ἀνὴρ οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος χαὶ αὐτὸ 

τοῦτο πάσχων περὶ οὗ ὃ λόγος ἐστί, κολαζόμενος. 
ΚΑΛ. Οὐδέ γέ μοι μέλει οὐδὲν ὧν σὺ λέγεις, καὶ ταῦτά 

σοι Τοργίου χάριν ἀπεχρινάμηγ. 

Σῷ. Εἶεν" τί οὖν δὴ ποιήσομεν; μεταξὺ τὸν λόγον 
καταλύσομεν; 

ΚΑΛ. «“τὸς γνώσει. 
Σῶ. .“32λλ: οὐδὲ τοὺς μύϑους φασὶ μεταξὺ ϑέμις εἶναι 

χαταλείπειν, ἀλλ᾽ ἐπεϑέντας χεραλήν, ἵνα μὴ ἄνευ χερα- 
λῆς ττεριίῃ. ἀπτόχριναι οὖν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ἡμῖν ὃ λόγος 
κεφαλὴν λάβῃ. 

ΚΑΛλ. Ὡς βίαιος εἶ, ὦ Σώχρατες. ἐὰν δὲ ἐμιοὶ τεείϑῃ, 
ἐάσεις χαίρειν τοῦτον τὸν λόγον, ἢ καὶ ἄλλῳ τῳ διαλέξει. 

ΣΩ. Τίς οὖν ἄλλος ἐϑέλει; μὴ γάρ τοι ἀτελῆ γε τὸν 
λόγον χαταλείττωμεν. 

ΚΑΛ. «ἡὐτὸς δὲ οὐχ ἂν δύναιο διελϑεῖν τὸν λόγον, ἢ 
λέγων κατὰ σαυτὸν ἢ ἀποχρινόμενος σαυτῷ; 

ΣΩ, Ἵνα μοι τὸ τοῦ Ἐπιχάρμου γένηται, ἃ πρὸ τοῦ 

δύο ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ὧν ἱχανὸς γένωμαι; ἀτὰρ κινδυ- 

29 τὰ πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἐλέγον, εἷς ἐγὼν ἀποχρέω ἘρίοΠατπι. ἀραά 
Αἰμεη. 7, 80 8, 64 ΤιούεηΖ ΕἸΡΙομδύη. 262 ὨΓ. 27 

τι ἀλλ᾿ Β, αλλ Τ᾽ το ἄττα Β, ἄττα Τ᾽ 12 οὗτος --- κολαζόμενος 

ἄεδ]ονι Οορεί αὐτὸ Δρορσύάρῆα, θοῦτεα δάνεΥϑβ. 1 τοι, (ογδὄϑ: 
αὐτὸς ΒΤ 13 κολαζόμενος ἀΕ6]ενὶ ΠΘΌσο]α 6 ποιήσομεν ΒΤ: 
στοιήσωιεν ὈΥΓΊΔ ΤῆΔη11 ΔΡΟΡΥ. ῬΑΓΙΒΙ ΠΌΤ 1812, οἷ. ἄς μος Ἰοςοὸ 
Κοπίοβ “20γ. Ἑρμ.1 9 17 καταλύσομεν ΘίΕΡΠαπιι5: καταλύομεν 

ΒΊ, καταλείψομεν (ἸΟΥΠΑΙΪ 5. ΘοΙορσ. 80, καταλέπωμεν Βαυζ Δ 
19 ϑέμις εἶναι ΒΤ: οΟἸπλ ϑέμιν εἶναι, ροδίεα ϑέαις Αϑὲ 21 σερείῃ 

Τ: περιείη Β 23 πείϑῃη ΒΤ: πίϑη ζορεῖ 26 καταλείπωμεν ΒΤ: 

καταλίπωμεν ΔΡοσΥΆΡμα 30 ἄνδρες Β, ἄνδρες Τ 
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γεύξει ἀναγχαιότατον εἶναι οὕτως. εἰ μιέντοι ποιήσομεν, 
οἶμαι ἔγωγε χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονίχως ἔχειν πρὸς 
τὸ εἰδέναι τὸ ἀληϑὲς τέ ἔστιν “περὶ ὧν λέγομεν χαὶ τί 
ψεῦδος" χοινὸν γὰρ ἀγαϑὸν ἅτεασι φανερὸν γενέσϑαι 
αὐτό. δέειμι μὲν οὖν τῷ λόγῳ ἐγὼ ὡς ἂν μοι δοχῇ ὁ ἔχειν" 5 

06 ἐὰν δέ τῳ ὑμῶν μὴ τὰ ὄντα δοχῶ ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ 
Ψ ὔ ἧ ὟΗη ,ὔ 9 Ἁ ᾽ὔ ΒΥ 2 Ἀ 

ἀντιλαμβάνεσθαι χαὶ ἐλέγχειν. οὐδὲ γάρ τοι ἔγωγε εἰδὼς 
λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ζητῶ χοινῇ μεϑ' ὑμῶν, ὥστε, ἂν τὶ 

΄, α ς Β] -“" 3 ͵ 32 Ν - 

φαίνηται λέγων ὃ ἀμφισβητῶν ἕμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχω- 
ρήσοιιαι. λέγω μέντοι ταῦτα, εἰ δοχεῖ χρῆναι διαττεραν- τὸ 

- ᾿ ΕΣ 5 2 ᾿ Ν ΄, ἢν υἶοὶ ᾿ ὔ 

ϑῆναι τὸν λόγον" εἰ δὲ μὴ βούλεσϑε, ἑῶμεν δὴ χαίρειν 

χαὶ ἀττέωμιεν. 
ΓΟΡ. .1λ}: ἐμοὶ μὲν οὐ δοχεῖ, ὠ Σώκρατες, χρῆναί 

Β πω ἀπιέναι, ἀλλὰ διεξελϑεῖν σε τὸν λόγον" φαίνεται δέ 
(3954) μοι χαὶ τοῖς ἄλλοις δοχεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε χαὶ αὖ- τς 

τὸς ἀχοῦσαί σου αὐτοῦ διιόντος τὰ ἐπίλοιττα. 
Σῷ. ᾿“λλὰ μὲν δή, ὦ Γοργία, χαὶ αὐτὸς ἡ δέως μὲν ἂν 

Ὶ - ’ 2 ΄ [4 » ᾿ - 

Καλλιχλεῖ τούτῳ ἔτι διελεγόμην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ 4- 
, 3 , ς- 2 Α - » 7 Ξ 3 Ἁ Ἁ 

φίονος ἀπέδωχα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήϑου"" ἐπειδὴ δὲ 
΄, ΞῚ 272 3 2 ’ - Χ ΄ 

σύ, ὦ Καλλίχλεις, οὐχ ἐϑέλεις συνδιαττερᾶναι τὸν λόγον, 20 
ἀλλ οὖν ἐμοῦ γε ἀχούων ἐπιλαμβάνου, ἐάν τί σοι δοχῶ 
μὴ καλῶς λέγειν. χαί με ἐὰν ἐξελέγχῃς, οὐκ ἀχϑεσϑήσο- 

Ω μαέ σοι ὥσττερ σὺ ἐμιοέ, ἀλλὰ μέγιστος εὐεργέτης τπταρ᾽ 
ἐμοὶ ἀναγεγράψει. 

ΚΑΛ. “γε, ὠγαϑέ, αὐτὸς χαὶ πέραινε. 3- 
Σῷ. ἄχουε δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντος τὸν λόγον. 

ἤρα τὸ ἡδὺ χαὶ τὸ ἀγαϑὸν τὸ αὐτό ἐστιν; Οὐ ταὐτόν, ὡς 
ἐγὼ χαὶ Καλλιχλῆς ὡμολογήσαμεν. Πότερον δὲ τὸ ἡδὺ 
ἕγεχα τοῦ ἀγαϑοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαϑὸν ἕνεχα τοῦ 

ς λ 5. -»" 

ἡδέος; Τὸ ἡδὺ ἕνεχα τοῦ ἀγαϑοῦ. Ἡδὺ δέ ἔστιν τοῦτο, 30 

Ὁ οὗ παραγενομένου ἡδόμεϑα, ἀγαϑὸν δὲ οὗ παρόντος 
ἀγαϑοί ἐσμεν; Πάνυ γε. Σ 5 μὴν ἀγαϑοί γέ ἐσμεν χαὶ 

27 τὸ ἡδὺ --- 88, 27) ἀμελεῖς Τατα ] οἢπι5 δάμογέ. δὰ ΡΒ 1105. 258 Κἰ}βϑιησ 

1 εἶναι οὕτως" εἰ μέντοι ΒΤ: εἶναι τοῦτο. Εἰ μέντοι οὕτω Ἡεϊη- 
ἀογῇ, εἶναι οὕτω ποιεῖν" εἰ μέντοι ΑΞῖ, εἶναι. Οὑτωσὶὲ οήτον (ογδὅϑ, 
εἶναι. 

μεν ΒΊ, ἐ ΣΟ τρὴ ΟΕ ΟΣ 12. “Ό..28 "Ὁ. 1: 41. πᾶνε δ᾿ οἰππ 
ΔΡΟΡΊ. Ῥατἰβίπιιπη 1811: πάντα ΒΤ 5 τῷ λόγῳ ΒΤ: τὸν λόγον 
Ηεϊπάοτγῇ, τῶ λόγω (ογαῦβ 8 ζητῦ ΒΤ: ξητῶν οσυτὴ ΔΡορυ. Βοά- 
Ἰείΐδπο 2 ἤευβᾶέ 5Ρ6ς. οΥἹἝ. οὅ 18 ἀμφίονος Δροσταρῆα: ἀμφίέω- 
γ2)ὸος ἜΤ 
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ἡμεῖς χαὶ τὰ ἄλλα πάντα, ὅσ᾽ ἀγαϑά ἐστιν, ἀρετῆς τινος 
παραγενομένης; Ἔμοιγξ δοχεῖ ἀναγχαῖον εἶναι, ὦ Καλλί- 
χλεις. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ ἢ 7 ἀρετὴ ἑχάστου, χαὶ σχεύους 
χαὶ σώματος χαὶ ψυχῆς αὖ χαὶ ζῴου παντός, οὗτοι εἰκῇ 

5 [κάλλεστα! παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξει χαὶ ὀρϑότητι χαὶ 
τέχνῃ, ἥτις ἑχάστῳ ἀποδέδοται αὐτῶν" ρα ἔστιν ταῦτα; 

({.174}) Ἐγὼ μὲν γάρ φημι. Τάξει ἄρα τεταγμένον χαὶ χεχοσμη- 

μένον ἐστὶν ἣ ἀρετὴ ἑχάστου; Φαίην ἂν ἔγωγε. Κόσμος Ἑ 
τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν ἑχάστῳ ὃ ἕχάστου οἰχεῖος ἀγαϑὸν 

το παρέχει ἕχαστον τῶν ὄντων; Ἔμοιγε δοχεῖ. Καὶ ψυχὴ 
ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀχοσμήτου; 
“νάγχη. ᾿1λλὰ μὴν ἢ γε χόσμον ἔχουσα χοσμία; Πῶς 
γὰρ οὗ μέλλει; Ἢ δέ 7ὲ κοσμία σώφρων; Πολλὴ ἀνάγχη. δ01 
Ἡ “ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαϑή. ἐγὼ μὲν οὐχ ἔχω παρὰ 

τις ταῦτα ἄλλα φάναι, ὠ φίλε Καλλίχλεις" σὺ δ᾽ εἰ ἔχεις, 

δίδασχε. 
καλ. “ἐγ, ὠγαϑέ. 
ΣΏ. “έγω δὴ ὅτι, εἰ ἢ σώφρων ἀγαϑή ἐστιν, ῇ τοὐ- 

γαντίον τῇ σώφρονι πεπονϑυῖα χαχύή ἐστιν" ἣν δὲ αὕτη 
20 ἢ ἄφρων τὲ καὶ ἀχόλαστος. Πάνυ γε. Καὶ μὴν ὃ γὲ 

σώφρων τὰ προσήχοντα πράττοι ἂν χαὶ περὶ ϑεοὺς χαὶ 
περὶ ἀνϑρώπους" οὐ γὰρ ἂν σωφρονοῖ τὰ μὴ προσήκοντα 
πράττων. νάγκη ταῦτ᾽ εἶναι οὕτω. Καὶ μὴν περὶ μὲν 

ἀνθρώπους τὰ προσήχοντα τιράττων δίχα ἂν πράττοι, Β 
Ὡς περὶ δὲ ϑεοὺς ὅσια" τὸν δὲ τὰ δίχαια καὶ ὅσια πράτ- 

τοντα ἀνάγχη δίχαιον χαὶ ὅσιον εἶναι. Ἔστι ταῦτα. Καὶ 
μὲν δὴ χαὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγχη" οὐ γὰρ δὴ σώφρονος 
ἀνδρός ἐστιν οὔτε διώχειν οὔτε φεύγειν ἃ μὴ προσήχει, 
ἀλλ ἃ δεῖ χαὶ πράγματα χαὶ ἀνθρώπους καὶ ἡδονὰς καὶ (( 3.55) 

30 λύπας φεύγειν καὶ διώχειν, χαὶ ὑπομένοντα χαρτερεῖν 
ὅπου δεῖ ὥστε πολλὴ ἀνάγχη, ὦ Καλλίκλεις, τὸν σώ- ς 
φρονα, ὥσπερ διήλθομεν, δίκαιον ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ 
ὅσιον ἀγαθὸν ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ ἀγαϑὸν εὖ τε 
χαὶ χαλῶς πράττειν ἃ ἂν πράττῃ, τὸν δ᾽ εὖ πράττοντα 

35 μαχάριόν τε χαὶ εὐδαίμονα εἶναι, τὸν δὲ ττονηρὸν καὶ χα- 

4 οὗτοι ΔΡΟΡΥ. ΝΊΠΑΟΡ. 32, ϑαῦρρα δβρἰϑί. οὐὔἱΐ. τοφ: οὐ τῷ ΒΤ, 
οὐχ οὕτως ΨίηαΟΡ. 21 5 κάλλιστα ἀεϊονιί (ογαῦβ 7. γὰρ ΒΒ: 
γὰρ δὴ ΤΊ τεταγμένον ΒΤ; τεταγμένον τε (ογαῦϑβ 9 ἑκάστου Β: 
ἑκάστον Τ', ἑκάστων ἱ 27 ἀνάγκη ἀεῖενι Ηϊγβοῃὶσ 29 ἀλλ ἃ 
Ἡεϊπάοτί; ἀλλὰ ΒῚ 80 φεύγειν καὶ διώκειν ἀφ]ον ΗΙΓΒΟΠΙρ 
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᾿- , 2} “ Ἔ 2. ὉᾺ 2} δι ᾿ 2’ 

χῶς πράττοντα ἀϑλιον᾽ οὗτος ὃ ἂν εἴη ὁ ἑναντίως ἔχων 
- ’ ς Ρ] ΄ «.«“« Ἀ Ξ ’ 

τῷ σώφρονι, ὁ ἀχόλαστος, ὃν σὺ ἐπῇνεις. 

Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίϑεμαι χαί φημι ταῦτα 
9 - ΕΥ̓ - 2 Ἁ 2 2 - Ἁ ΄, ς 

ἀληϑῆ εἰναι" εἰ δὲ ἔστιν ἀληϑῆ, τὸν βουλόμενον, ὡς 
2 ΄ ἊΣ ΄ ΄ ἔοιχεν, εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην μὲν διωχτέον χαὶ 

ἀσχητέον, ἀχολασίαν δὲ φευχτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕχαστος 
ἡμῶν, χαὶ παρασχευαστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσϑαι 

- , 9 ἊΝ, Ἁ ὧν ὦ Ν, πμ Ἁ τ ΔΝ - 

τοῦ χολάζεσϑαι, ἐὰν δὲ δεηϑῆ ἢ αὑτὸς ἢ ἄλλος τις τῶν 
2 , . Ὧν: ’ὔ ᾽Ὰ ΄, ᾿ , ,ὔ . 

οἰχείων, ἢ ἰδιώτης ἢ πόλις, ἐπιϑετέον δίχην χαὶ χολα- 
στέον, εἰ μέλλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοχεῖ ὃ 
σχοπὸς εἶναι, πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, χαὶ πάντα εἰς 

» » ᾿, - ΄ [4 

τοῦτο τὰ αὑτοῦ συντείνοντα χαὶ τὰ τῖς πόλεως, ὅπως 
Ἑ δικαιοσύνη παρέσται χαὶ σωφροσύνη τῷ μαχαρίῳ μέλ-- 

08 

λοντι ἔσεσϑαι, οὕτω πράττειν, οὐχ ἐπιϑυμίας ξῶντα 
ἀχολάστους εἶναι χαὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα πληροῦν, 
ἀνήνυτον χαχόν, λῃστοῦ βίον ζῶντα. οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ 
ἀνθρώπῳ προσφιλὴς ἂν εἴη ὃ τοιοῦτος οὔτε ϑεῷ" χοι- 
γωνεῖν γὰρ ἀδύνατος" ὅτῳ δὲ μὴ ἔνι χοινωνία, φιλία οὐκ 
ἂν εἴη. φασὶ δ᾽ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίχλεις, καὶ οὐρανὸν χαὶ 
γῆν χαὶ ϑεοὺς χαὶ ἀνθρώπους τὴν χοινωγίαν συνέχειν χαὶ 
φιλίαν καὶ χοσμιότητα χαὶ σωφροσύνην χαὶ διχαιότητα, 
χαὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα χόσμον καλοῦσιν, ὦ ἑταῖρε, 
οὐχ ἀχοσμίαν οὐδὲ ἀχολασίαν. σὺ δὲ μοι δοχεῖς οὐ περος- 
ἔχειν τὸν νοῦν τούτοις, χαὶ ταῦτα σοφὸς ὦν, ἀλλὰ λέλη- 
ϑέν σε ὅτι ἡ ἰσότης ἢ γεωμετριχὴ χαὶ ἕν ϑεοῖς χαὶ ἕν 
ἀνθρώποις μέγα δύναται: σὺ δὲ πλεονεξίαν οἴει δεῖν 
ἀσχεῖν" γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς. εἶεν" ἢ ἐξελεγχτέος δὴ 
οὗτος ὃ λόγος ἡμῖν ἐστιν, ὡς οὐ δικαιοσύνης καὶ σωφρο- 
σύνης χτήσει εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες, καχίας δὲ οἱ ἄϑλιοι 
,κἀϑλιοιῦ, ἢ εἰ οὗτος ἀληϑής ἐστιν, σχεπτέον τί τὰ συμ- 
βαίνοντα. τὰ πρόσϑεν ἐχεῖνα, ὦ Καλλίχλεις, συμβαίνει 
πάντα, ἐφ᾽ οἷς σύ με ἤρου, εἰ σπουδάζων λέγοιμι, λέ- 
γοντα ὅτι κατηγορητέον εἴη χαὶ αὑτοῦ χαὶ ὑέος χαὶ ἑἕταί- 

3 ἐγὼ --- 27) ἀμελεῖς 5100. βογ]ερ. 5, 135 

3 ταῦτα ἀληϑῆ Β, δίοραξι: ἀληϑῆ ταῦτα Τ' 7 παρασκευα- 
στέον ΒΤ, ]Δγ ]]1ςΠπ5:; παρασκευαστέον ἑαυτὸν Θ΄ΟΡΔΘΙ5 8 δὲ 
ΒΤ: δ᾽ ἄρα (ορεΐ 9 καὶ κολαστέον ἀεϊενι ΗΙγβοῃῖσ 12 τὰ 
αὑτοῦ ΒΤ, ϑίοθδειιβ, [τ] Πτι5: καὲ τὰ αὑτοῦ Τιαυτοητίδημϑ ΝΊ 85 
14 οὕτω ΤΌ: οὐτῷ Β τῷ ταύτας Τ, 5ἴοθαριι5: ταῦτα Β, ΤΑΙ ΠΟ ΟΠ α5 
21 καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα ἀδ]εν! Βαάπειη Επίην ἄστη. 82 
29 οἱ ἄϑλιοι ἄἀϑλιοι Ἡεϊπάοτῇ; οὗ ἀϑλιοι ΒΤ, ἄϑλιοι οἱ ἄϑλιοι ΒΕΚΚΟΥ 
33 αὐτοῦ Τ 
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ρου, ἐάν τι ἀδικῇ, χαὶ τῇ δητοριχῇ ἐπὶ τοῦτο χρηστέον" 
καὶ ἃ Πῶλον αἰσχύνῃ ᾧου συγχωρεῖν, ἀληϑῆ ἄρα ἣν, τὸ 
εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι, ὅσῳπερ αἴσχιον, το- 
σούτῳ καχιον" καὶ τὸν μέλλοντα ὀρϑῶς δητοριχὸν ἔσεσϑαι 
δίκαιον ἄρα δεῖ εἶναι καὶ ἐγειστήμονα τῶν δικαίων, ὃ αὖ 
Ποργίαν ἔφη Πῶλος δὲ αἰσχύνην ὁμολογῆσαι. 

Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων σχεινώμεϑα, τί τιοτ᾽ ἐστὶν 
ἃ σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἄρα καλῶς λέγεται ἢ οὔ, ὡς ἄρα 
ἐγὼ οὐχ οἷός τ᾽ εἰμὶ βοηϑῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε τῶν 
φίλων οὐδενὶ οὐδὲ τῶν οἰχείων, οὐδ᾽ ἐχσῶσαι ἔχ τῶν με- 
γίστων κινδύνων, εἰμὶ δὲ [ἐτεὶ τῷ βουλομένῳ] ὥσπερ οἵ 
ἄτιμοι τοῦ ἐϑέλοντος, ἂν τε τύπτειν βούληται, τὸ νεανι-- 
κὸν δὴ τοῦτο τοῦ σοῦ λόγου, ἐπὶ κόρρης, ἐάν τὲ χρήματα 
ἀφαιρεῖσϑαι, ἐάν τὲ ἐχβάλλειν ἐχ τῆς πόλεως, ἐάν τξ, τὸ 
ἔσχατον, ἀπτοχτεινύναι" καὶ οὕτω διαχεῖσϑαι ττάντων δὴ 
αἴσχιστόν ἔστιν, ὡς ὃ σὸς λόγος. ὃ δὲ δὴ ἐμὸς ὅστις, 
σολλάχις μὲν ἤδη εἴρηται, οὐδὲν δὲ κωλύει χαὶ ἔτι λέ- 
γεσϑαι" οὔ φημι, ὦ Καλλίχλεις, τὸ τύπτεσϑαι ἐπὶ κόρ- 
ρης ἀδίκως αἴσχιστον εἶναι, οὐδέ γε τὸ τέμνεσθαι οὔτε 
τὸ σῶμα τὸ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλλάντιον, ἀλλὰ τὸ τύπτειν 
χαὶ ἐμὲ χαὶ τὰ ἐμὰ ἀδίκως χαὶ τέμνειν χαὶ αἴσχιον χαὶ 
κάχιον, χαὶ χλέχιτειν γε ἅμα καὶ ἀνδραττοδίζεσϑαι χαὶ 
τοιχωρυχεῖν χαὶ συλλήβδην ὁτιοῦν ἀδιχεῖν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ 
ἐμὰ τῷ ἀδιχοῦντι καὶ χάχιον χαὶ αἴσχιον εἶναι ἢ ἐμοὶ τῷ 
ἀδικουμένῳ. ταῦτα ἡμῖν ἄνω ἐχεῖ ἐν τοῖς πρόσϑε λόγοις 
οὕτω φανέντα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέδεται, καὶ 
εἰ ἀγροιχότερόν τι εἰπεῖν ἔστιν, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντέ- 
γοις λόγοις, ὡς γοῦν ἂν δόξειεν οὑτωσί, οὖς σὺ εἰ μὴ 
λύσεις ἢ σοῦ τις νεανιχώτερος, οὐχ οἷόν τε ἄλλως λέγοντα 
ἢ ὡς ἐγὼ γῦν λέγω καλῶς λέγειν" ἐχεεὶ ἔμοιγξ ὃ αὐτὸς 
λόγος ἐστὶν ἀεί, ὅτι ἐγὼ ταῦτα οὐχ οἶδα ὅττως ἔχει, ὅτι 
μέντοι ὧν ἐγὼ -ἐντετύχηχα, ὥστιδρ νῦν, οὐδεὶς οἷός τὶ 

4 τὸν ---α δικαίων Οὐϊπέ]ταη. ᾿πϑεϊξ. ογαΐ, 2, 15, 28 

ΤΠ τπς δεῖ ΒΤ ̓  δεῦν ϑίθρμδηιβ, ἔδει ἀρορσυ. Ρ, Ἡεϊηδοσῇ το οὐδὲ 
τῶν οἰκείων ΒΤ: οὔτε τῶν οἰκείων ΕἸηαδίβθη, νεῦρα ἀδ]ανι Μοτ- 
βίδαί ΕἸηθηα. 7 11 ἐπὶ τῷ βουλομένῳ ἀεἸενὶ Μογϑίδας Ἐπηδηά. 7, 
τοῦ ἐθέλοντος ΗΥΒΟΠΪΡ 15 ἀποκτεινύναι ΒΟΙΙΡΒ1: ἀποκτεῖναι ΒΤ, 
ἀποκτιννύναι ΒΑαΠδαπλ ἘΠΓΠγ ἄθη. 81 22 κλέπτειν γε Τ᾽, 564 γε 
ΒΌΡΓΑ νΕΥΒΙΠ 25 ἄνω ᾿ἀο]ενὶ [λεῦβοΒ!6, ἐν τοῖς πού θ λόγοις 
ἄεϊενι Ηἰγϑομὶρ (1873), ἀνωτέρω ἐν τοῖς ΕἸΠἀαἴθαεη 2427 τι ἀβ]θνὶξ 
(ορεῖ. 29 λύσεις 6Χ διηθηα, Τ: ᾿Δάσῃς ΒΤ 32 νῦν ΒΤ: γὺν 
ὑμῖν (οταῦϑ 
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ἐστὶν ἄλλως λέγων μὴ οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν 
οὖν αὖ τέϑημι ταῦτα οὕτως ἔχειν" εἰ δὲ οὕτως ἔχει καὶ 
μέγιστον τῶν χαχῶν ἔστιν ἢ ἀδικία τῷ ἀδιχοῦντι χαὶ ἔτι 
τούτου μεῖζον μεγίστου ὄντος, εἰ οἷόν τε, τὸ ἀδικοῦντα 
μὴ διδόναι δίκην, τίνα δὴ βοήϑειαν μὴ δυνάμενος ἀν-- 
ϑρωπος βοηϑεῖν ἑαυτῷ χαταγέλ αστος ἂν τῇ ἀληϑείᾳ εἴη; 
ἄρα οὗ ταύτην, ἥτις ἀποτρέψει τὴν μεγίστην ἡμῶν βλά- 
βην; ἀλλὰ πολλὴ ἀνάγχη ταύτην εἶναι τὴν αἰσχέστην ΐ 
βοήϑειαν, μὴ Ὲ Μοῦ τὸς βοηϑεῖν μήτε αὑτῷ μήτε τοῖς 
αὑτοῦ φίλοις τε χαὶ οἰχείοις, δευτέραν δὲ τὴν τοῦ δευτέ- 
ρου χαχοῦ χαὶ τρίτην τὴν τοῦ τρίτου χαὶ τἄλλα οὕτως, 
ὡς ἑχάστου χαχοῦ “μέγεϑος πέφυχεν, οὕτω χαὶ κάλλος 
τοῦ δυνατὸν εἶναι ἐφ᾽ ἕχαστα βοηϑεῖν χαὶ αἰσχύνη τοῦ 
μή. ἄρα ἄλλως ἢ οὕτως ἔχει, ὦ Καλλίχλεις; 

ΚΑΛ. Οὐχ ἀήλωπτι 
ΣΩ. ἁυοῖν οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδιχεῖν τε χαὶ ἀδιχεῖσϑαι, 

ἘΡΑ͂Ν μέν φαμεν χαχὸν τὸ ἀδικεῖν, ἔλαττον δὲ τὸ ἀδιχεῖ- 
σϑαι. τί οὖν ἂν παρασχευασάμενος ἄνϑρωτστιος βοηϑή- 

σειὲν αὑτῷ, ὥστε ἀμφοτέρας τὰς ὠφελίας ταύτας ἔχειν, 

τήν τε ἀπὸ τοῦ μὴ ἀδιχεῖν χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ ἀδικχεῖ-: 
σϑαι; πότερα δύναμιν ἢ βούλησιν; ὧδε δὲ λέγω" πότε- 
ρον ἐὰν μὴ βούληται ἐρσανα ον οὐχ ἀδιχήσεται, ἢ ἐὰν 
δύναμιν πταρασχευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδική;- 
σεται; 

ΚΑΛ. 4ῆλον δὴ τοῦτό γε, ὅτε ἐὰν δύναμιν. 
 ΣΩ. Τί δὲ δὴ τοῦ ἀδιχεῖν; πότερον ἐὰν μὴ βούληται 
ἀδιχεῖν, ἱχανὸν τοῦτ᾽ ἑστίν --- οὐ γὰρ ἀδιχήσεε --- ἢ χαὶ 
ἐπὶ τοῦτο δεῖ δύναμίν τινα χαὶ τέχνην παρασχευάσασϑαι, 
ὡς, ἐὰν μὴ μάϑῃ αὐτὰ καὶ ἀσχήσῃ, ἀδιχήσει; τί οὐκ αὐτό 
γέ μοι τοῦτο ἀπεχρίνω, ὠ Καλλίχλεις, πότερόν σοι δο- 
χοῦμεν ὀρϑῶς ἀναγχασϑῆναι ὁμολογεῖν ἐν τοῖς ἔμπεροσϑεν 
λόγοις ἐγώ τε χαὶ Πῶλος ἢ οὔ, ἡνίχα ὡμολογήσαμεν μη- 

4 τὸ ΕΧ ΕἸΠ6Π4. ΔρΡορί. Ῥαγιβίπιτη 1811: τὸν ΒΤ 5 δὴ 
ΗἸγβοῆῖρ: ἂν ΒΊ, οἔ, 65,26 8 .ροϑβί αἰσχέστην 5 σ ΤΩ ΟΥπις15 ΡΟ: 
τὴν αἰσχίστην --- οἰκείοις ἀφονι Μοτγβίδας Ετηβθηά. 8, ταύτην εἶναε 
τὴν μεγίστην αἰσχύνην 5οΥρδὶῖ εἴ νεῦρα βοήϑειαν --- οἰκείοις ἀ6- 
Ιδονιὶ σοροὲ ο αὑτῷ Β: ἑαυτῷ Τ᾽ τὸ αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Σ᾽ 13 αἰσχύνη 
ΒΤ: αἰσχύνην Ἡεἰπάοτί [τοῦ μή τασεοη5 Ὁ: ἑτούμη ΒΤ 9 αὑτῷ Β: 
αὐτῷ Τ 23 οὐκ ἀδικήσεται ἀε]ενιί (ορεί 29 ὡς ΒΤ: ὥστε 
ΕἸηἀείσθη, ὥστ᾽ ΗΙγΞομϊρ 30 γέ μοι Ἡεϊηδοτί: γε ἐμοὶ ΒΤ | ἀπε- 
κρίνω ἀρορτ. ΨΊΠ4ΟΡ. 32, Ηεϊπαοτί; ἀπεκρίνου ΒΤ 

5 

(Ε 1758) 

Ιο 

15 

20 

25 

30 



ΙοΟ 

15 

20 

25 

30 

ὅ10 ΕΟ ΙΆΑΙΣ, θ᾽: 

δένα βουλόμενον ἀδιχεῖν, ἀλλ ἄχοντας τοὺς ἀδιχοῦντας ἔ ( ᾽ ς 
᾽ὔ -. 

σπιάντας ἀδιχεῖν; 

ΚΑΛ. Ἔστω σοι τοῦτο, ὦ Σώχρατες, οὕτως, ἵνα δια- 510 
περάνῃς τὸν λόγον. 

ΣΩ. Καὶ ἐπὶ τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοιχεν, παρασχευαστέον 
ἐστὶν δύναμίν τινα χαὶ τέχνην, ὅτεως μὴ ἀδικήσομεν. 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Τίς οὖν ποτ ἐστὶν τέχνη τῆς παρασχευῖς τοῦ 

μηδὲν ἀδιχεῖσϑαι ἢ ὡς ὀλίγιστα; σχέψαι εἰ σοὶ δοχεῖ 
ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοχεῖ γδε" ἢ αὐτὸν ἄρχειν δεῖν 
ἐν τῇ πόλει ἰ ἢ καὶ τυραννεῖν, ἢ τῆς ὑπαρχούσης πολιτείας 
ἑταῖρον εἶναι. 

ΚΑΛ. Ὁρᾷς, ὦ Σώχρατες, ὡς ἐγὼ ἑτοῖμός εἶμι ἔπται- 
γεῖν, ἄν τι χαλῶς λέγῃς; τοῦτό μοι δοχεῖς ττάνυ καλῶς 
εἰρηχέναι. 

᾿ΣΏΩ. Σχόσιει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι δοχῶ εὖ λέγειν. φίλος 
μοι δοχεῖ ἕχαστος ἑἕχάστῳ εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, ὅν--: 
περ οἱ παλαιοί τε χαὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὃ ὅμοῖος τῷ 
ὁμοίῳ. οὐ χαὶ σοί; 

ΚΑΛ. Ἄμοιγε. 

ΣΩ, Οὐχοῦν ὅπου τύραννός ἐστιν ἄρχων ἄγριος χαὶ 

ἀπαίδευτος, εἴ τις τούτου ἐν τῇ ττόλει πολὺ βελτίων εἴη, 

φοβοῖτο δήττου ἂν αὐτὸν ὃ τύραννος χαὶ τούτῳ ἐξ ἅτταν-- 
τος τοῦ νοῦ οὐχ ἂν ποτε δύναιτο φίλος γενέσϑαι; 

ΚΑΛ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐδέ γε εἴ τις πολὺ φαυλότερος εἴη, οὐδ᾽ ἂν 

οὕτως" χαταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ ὃ τύραννος χαὶ οὐχ ἂν 
ποτε ὡς πρὸς φίλον σπουδάσειεν. 

ΚΑΛ. Καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 
ΣΏ. Αείπεται δὴ ἐχεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ 

τοιούτῳ, ὃς ἂν ὁμοήϑης ὦν, ταὐτὰ ψέγων καὶ ἐπαινῶν, 
ἐθέλῃ ἄρχεσϑαι: χαὶ ὑποχεῖσϑαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος ΩΝ 
ἐν ταύτῃ τῇ πόλει δυνήσεται, τοῦτον οὐδεὶς χαίρων ἀδι- 
χκήσει. οὐχ οὕτως ἔχει; 

3 διαπεράνῃς ΤΙ διαπερανῇ ΘΟ Ὁ ἀδικήσομιεν Ηεἰηάοτί: ἀδική- 
σωμεν ΒΤ, οἴ, 86, 12 10 ἥπερ Τ: περ Β, αποά 5] 56γνδνευῖβ, 
ΟἸΠῚ Βυζίπηδηπο ἴῃ γΕΓ 15 ΡΓΟΧΊΙΠῚΪ5 τῇδε 5οΥἶθῈ5 Ι ἥδε εχ ειηεηά. 
ΨίηαοΡ. 21: ἧδε ΒΤ 12 ἑταῖρον ΡαγΙβίπιιβ 2953, ΑἸαΪπδ: ἕτερον 
ΒΊ;: εἴ, ΕΓ ἘΕΡ 2., ΖΥΡΕΣ ὅνπερ ΒΤ: ὥσστερ Ηἰγβομῖρ 27 οὕτως 
ΒΟΙΡΒι; οὗτος ΒΤ, οἴ. 46,16 31 ταὐτὰ ΤΡ: ταῦταΒβ 33 ταύτῃ 
τῇ Ὁ: ταύτῃ ΒΤΙ δυνήσεζαι ΒΤ; δυνήσεται καὶ (ογεαδϑ 
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ΚΑΛ. “ναί. 

ΣΩ,. Εἰ ἄρα τις ἐννοήσειεν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τῶν 
γέων, τίνα ἂν τρόπον ἐγὼ μέγα δυναίμην καὶ μηδείς μὲ 
ἀδιχοίη, αὕτη, ὡς ἔοιχεν, αὐτῷ ὃδός ἐστιν, εὐθὺς ἐκ νέου 
ἐθίζειν αὑτὸν τοῖς αὐτοῖς χαίρειν χαὶ ἄχϑεσϑαι τῷ δε- 
σπότῃ, καὶ παρασχευάζειν ὅπως ὅ τι μάλιστα ὁμοῖος 
ἔσται ἐχείνῳ. οὐχ οὕτως; 

ΚΑΛ. Ναί. 

Σῷ. Οὐχοῦν τούτῳ τὸ μὲν μὴ ἀδιχεῖσθαι χαὶ μέγα 
δύνασθαι, ὡς ὃ ὑμέτερος λόγος, ἐν τῇ πόλει διαπτεπερά- 
ξεται. 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, “7ρ᾽ οὖν χαὶ τὸ μὴ ἀδιχεῖν; ἢ πολλοῦ δεῖ, εἴπερ 

ὁμοῖος ἔσται τῷ ἄρχοντι ὄντι ἀδίχῳ καὶ παρὰ τούτῳ 
μέγα δυνήσεται; ἀλλ οἶμαι ἔγωγε, σεᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶ 
ἣ παρασχευὴ ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οἵῳ τε εἶναι ὡς πλεῖστα 
ἀδιχεῖν χαὶ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην" ἢ γάρ; 

ΚΑΛ. Φαίνεται. 
, ΣΩ. Οὐχοῦν τὸ μέγιστον αὐτῷ καχὸν ὑπάρξει ᾿Ῥμοχϑηρῷ 
ὄντι τὴν ψυχὴν χαὶ λελωβημένῳ διὰ τὴν μίμησιν τοῦ δε- 
σπότου χαὶ δύναμιν. 

ΚΑΛ. Οὐχ οἶδ᾽ ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τοὺς λόγους 

ἄνω χαὶ χάτω, ὦ Σώχρατες" ἢ οὐχ οἶσϑα ὅτι οὗτος ὃ 
μιμούμενος τὸν μὴ μιμούμενον ἐχεῖνον ἀττοχτεγεῖ, ξὰν 
βούληται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα; 

ΣΩ, Οἶδα, ὠγαϑὲ Καλλίχλεις, εἰ μὴ κωφός γ᾽ εἰμί, 
χαὶ σοῦ ἀχούων χαὶ Πώλου ἄρτι πολλάχις χαὶ τῶν ἄλλων 
ὀλίγου πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει" ἀλλὰ χαὶ σὺ ἐμοῦ ἄχουε, 
ὅτι ἀποχτενεῖ μέν, ἂν βούληται, ἀλλὰ πονηρὸς ὧν καλὸν 
χἀγαϑὸν ὄντα. 

ΚΑΛ. Οὐχοῦν τοῦτο δὴ χαὶ τὸ ἀγαναχτητόν; 
ΣΩ,. Οὐ νοῦν γε ἔχοντι, ὡς ὃ λόγος σημαίνει. ἢ οἴει 

δεῖν τοῦτο παρασχευάζεσϑαι ἄνθρωπον, ὡς πλεῖστον 
χρόνον ζῆν, καὶ μελετᾶν τὰς τέχνας ταύτας, αἵ ὑμᾶς ἀεὶ 
ἐχ τῶν χινγδύνων σῴζουσιν, ὥσττερ χαὶ ἣν σὺ κελεύεις ἐμὲ 

2 ταύτῃ εχ εἸηεηά. Δρορτ. Ρ: αὐτῇ ΒΤ, αὐτῇ ταύτῃ 5.14]ΠὈαυτη 
4 ἀδικοίη αὕτη Βα] 66 η515 ΠΠ: ἀδικοῖ ἡ αὐτὴ ΒΤ, οἷ, τοῦ, 24, ἀδικοῖ 
αὐτὴ ἡ αὐτὴ Αϑξὶ κ αὐτὸν ΒΤ 421: καὶ δύναμι» ἀφίεντε ΠΘΌΒΟΙΙα 
22 ὅπῃ ΔΡορτ. ΨίπαοὈ. 32, Ηεἰπάοτγέ: ὅποι ΒΤ 3831 ἀγανακτητόν 
ΤΙ ἀγανάκτητον ΒΒ 33 ἄνϑρωπον. Β, 564 π εχ εβιῆξπα. : 
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μελετᾶν τὴν δητοριχὴν τὴν ἕν τοῖς διχαστηρίοις διασῴ- 
ζουσαν; 

ΚΑΔ. Μαὶ μὰ Δία ὀρϑῶς γέ σοι συμβουλεύων. 

ΣΩ. Τί δέ, ὦ βέλτιστε; ἡ καὶ ἡ τοῦ νεῖν ἐττιστήμη 
σεμνή τίς σοι δοχεῖ εἶναι; 

ΚΑΛ. Μὰ 4 οὐκ ἔμοιγε. 
ΧΟ τ Καὶ μὴν σῴζει γὲ χαὶ αὕτη ἐχ ϑανάτου τοὺς 

ἀνϑρώπους, ὅταν εἰς τοιοῦτον ἐμτεέσωσιν, οὗ δεῖ ταύτης 
τῆς ἐπιστήμης. εἰ δ᾽ αὕτη σοι δοχεῖ σμιχρὰ εἶναι, ἐγω 

τὸ σον μείζονα ταύτης ἐρῶ, τὴν χυβερνητικήν, ἣ οὐ μόνον 

15 

Ἁ Ἁ ͵ "ἢ Ν Ἢ κ 7 κ Χ ,ὔ 

τὰς ψυχὰς σῴζει, ἄλλα χαὶ τὰ σώματα χαὶ τὰ χρήματα, 
ἐχ τῶν ἐσχάτων κινδύνων, ὥσπερ ὴ ῥητοριχή" χαὶ αὕτη 
μὲν προσεσταλμένη ἐστὶν χαὶ χοσμία, καὶ οὐ σεμνύνεται 
ἐσχηματισμένη ὡς ὑπερήφανόν τι διατεραττομένη, ἀλλὰ 
ταὐτὰ διατιραττομένη τῇ διχανιχῇ, ἐὰν μὲν ἐξ Αἰγίνης 

» ,ὕὔ ΟΊ 3 Ἢ Χ ΒῚ ᾽ὔ ΕΣ Ἁ ΙΑ 2 

δεῦρο σώσῃ, οἰμαι δύ οβολοὺς ἐπράξατο, ἐὰν δὲ ἐξ 4ἰ- 
γύπτου ἢ ἐκ τοῦ Πόντου, ἐὰν πάμπολυ, ταύτης τῆς με- 
γάλης εὐεργεσίας, σώσασα ἃ νυνδὴ ἔλεγον, καὶ αὐτὸν 

Χ .- ι 7, κ ἘΣ 2 , Ψ 2 

([.175}) καὶ τταῖδας καὶ χρήματα χαὶ γυναῖχα, ἀποβιβασασ εἰς 
΄ὕ ΄ ,ὔ 3 

20 τὸν λιμένα δύο δραχμὰς ἐπράξατο, καὶ αὐτὸς ὃ ἔχων τὴν 

25 

’, Ἁ - ’ ον Ν Ἁ Ἁ 7 

τέχνην χαὶ ταῦτα διαπραξάμενος ἔχβὰς παρὰ τὴν ϑάλατ- 
ταν χαὶ τὴν ναῦν περιπατεῖ ἐν μετρίῳ σχήματι. λογίζε-- 

τ ΟΥ̓ ᾽ὕ “ 

σϑαι γάρ, οἶμαι, ἐπίσταται, ὅτι ἄδηλόν ἔστιν, οὕστινάς 
τε ὠφέληχεν τῶν συμπλεόντων οὐχ ἐάσας χαταποντωϑῆς 

Α “ 27 2 Χ ελ 9 " 7 Ν 

γαι χαὶ οὐστινὰας ἔβλαψεν, εἰδὼς οτι οὐδὲν αὐτοὺς βελ- 

τίους ἐξεβίβασεν ἢ οἱ ἐνέβησαν, οὔτε τὰ σώματα οὔτε 
τὰς ψυχάςςε λογίζεται οὗν, ὅτι οὐκ, εἰ μέν τις μεγάλοις 

οὶ “ἀγάτοις γοσήμασιν χατὰ τὸ σώμα συνεχόμιενος μὴ 

το διὰ ταῦτα ὃ κυβερνήτης δύο ὀβολοὺς πραξάμενος, ἐὰν ἐξ Αἰγίνης, 

ἐὰν δὲ ἐξ Αἰγύπτου, φής, ἢ τοῦ Πόντου, δύο δραχμὰς, ἐὰν πάμπολυ, ἐκβὰς 
παρὰ τὴν ϑάλατταν καὶ τὴν ναῦν περιπατεῖ ἐν μετρίῳ σχήματι Ατἱκεϊά. οΥ. 
4511 τ23 Πιπάοσγε 

3 συμβουλεύων ΝΊπα4ΟΡ. 21, Ηεϊπάοτῇ, οἵ. , Ἐυτηγά6π,. 2. 2.5: 
ἀνε βουλεω ΒΤ 4 δὲ Β: δαὶ Ἵ [ἡ καὶ ἡ τοῦ Ἔ: ἡ καὶ τοῦ Τ ΤΙ καὶ 
τὰ σώματα ἀφϊθονὶξ Μογϑβίδαϊ Επλοπά. 9 14 ὑπερήφανόν τι δια- 
πραττομένη 1, 5684 φανόν τι διαπραττ ἴῃ 85. τ ταὐτὰ Ὁ: ταῦτα 
ἘΠ: διαπιραττομένη ΡΣ: διαπραξαμένη ΨΊΠΔΟΡ. 21, ΟἸ ΤΩΡ! Οἀοσιιβ 
18 τύχῃ σώσασα Οοὕτῇ ἈΡΟΡΥ. ῬΑΙ5Ιη0 1809 50Υρ51 Ἐξ ξαν πάμπολυ 
-- εὐεργεσίας δηΐα δύο ἰταπϑροϑι (οταθθ 109 καὶ γυναῖκα ΝΑΡοΥ 
Ο05. οὔ, 8: καὶ γυναῖκας ΒΊΤ, ἀ6]ον! Ψψοσδρε]η δοί. 506. οΥ. 1 248, 
καὶ παῖδας εἰ καὶ γυναῖκαβ δαοίο 6 ἀπο ἀεΙανι Μογβίδας 
Ἐτηθης. τὸ ] ἀποβιβάσασ᾽ εχ δτηξηά. Δρορτ. Ρ: ἀποβιβάσας ΒΤ 
26 οἱ ΒΤ, ταϑεία ὙΠΟ ΚΕΙπλαηη Επίῃν θη). 46: οἷοι ἰ 

Ε 
((. 307 Ὁ) 

012 



94 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 512 

ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν ἄϑλιός ἐστιν ὅτι οὐχ ἀπέϑανεν, καὶ 
οὐδὲν ὑπ αὐτοῦ ὠφέληται" εἰ δέ τις ἄρα ἐν τῷ τοῦ σώ- 
ματος τιμιωτέρῳ, τῇ ψυχῆ, πολλὰ νοσήματα ἔχει χαὶ 
ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον ἐστὶν χαὶ τοῦτον ὀγύσει, ἄν τὲ 
ἐχ ϑαλάττης ἄν τε ἐχ διχαστηρίου ἐάν τε ἄλλοϑεν ὅπο- 
ϑεγνοῦν σώσῃ, ἀλλ᾽ οἶδεν, ὅτι οὐχ ἄμεινόν ἐστιν ζῆν τῷ 
μοχϑηρῷ ἀνϑρώπῳ᾽ χαχῶς γὰρ ἀνάγχη ἐστὶν ζῆν. 

Διὰ ταῦτα οὗ γόμος ἐστὶ σεμνύνεσϑαι τὸν χυβερνή- 
τὴν, χαίπερ σῴζοντα ἡμᾶς" οὐδέ γε, ὦ ϑαυμάσιε, τὸν 
μηχανοττοιόν, ὃς οὔτε στρατηγοῦ, μὴ ὅτι κυβερνήτου, οὔτε 
ἄλλου οὐδενὸς ἐλάττω ἐνίοτε δύναται σῴζειν" πόλεις γὰρ 
ἔστιν ὅτε ὅλας σῴζει. μή σοι δοχεῖ χατὰ τὸν διχανιχὸν 
εἶναι; χαίτοι εἰ βούλοιτο λέγειν, ὦ Καλλίχλεις, ἄτερ 
ὑμεῖς, σεμνύγων τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς 
λόγοις, λέγων χαὶ παραχαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσϑαι μη- 
χανοποιούς, ὡς ἜΤ τἀλλά ἐστιν" ἱχανὸς γὰρ αὐτῷ Ὁ 

λόγος. ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ χαταφρογεῖς χαὶ τῆς 

τέχνης τῆς ἐχείνου, καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποχαλέσαις ἂν 
μηχανοποιόν, καὶ τῷ ὑεῖ αὐτοῦ οὔτ᾽ ἂν δοῦναι ϑυγατέρα 
ἐθέλοις, οὔτ᾽ ἂν αὖ λαβεῖν τὴν ἐχείνου. χαίτοι ἐξ ὧν τὰ 

σαυτοῦ ἑπαιγεῖς, τίνι διχαίῳ λόγῳ τοῦ μηχανοποιοῦ χα- 
ταφρογεῖς χαὶ τῶν ἄλλων ὧν νυνδὲ ἔλεγον; οἵδ᾽ ὅτε φαίης 
ἂν βελτίων εἶναι χαὶ ἐχ βελτιόνων. τὸ δὲ βέλτιον εἰ μὴ 
ἔστιν ὃ ἐγὼ λέγω, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτό ἐστιν ἀρετή, τὸ σῴζειν 
αὑτὸν χαὶ τὰ ἑαυτοῦ ὄντα ὁποῖός τις ἔτυχεν, καταγέλαστός 
σοι ὃ ψόγος γίγνεται χαὶ μηχανοποιοῦ χαὶ ἰατροῦ χαὶ 
τῶν ἄλλων τεχνῶν, ὅσαι τοῦ σῴζειν ἕγεχα πεποίηνται. 
ἀλλ᾽, ω “μακάριε, ὅρα μὴ ἄλλο τι τὸ γενναῖον χαὶ τὸ ἄγα- 

ϑὸν ἢ ἢ τὸ σῴζειν τε χαὶ σῴζεσϑαι. ἢ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ 
ζῆν ὁποσονδὴ χρόνον, τόν γε ὡς ἀληϑῶς ἄνδρα ξατέον 

28 ἀλλ --- ο5, 5 βιοίη Απίοπίπ. ΡΗ11ο5. 7, 46 

4 βιωτὸν ἔσται Ηϊγβομῖρ ἰ ὀνήσει ΤλευΒΩἘ]6: ὀνήσειεν ΒΤ, 
ὀνήσειεν ἄν ἩφΙπαοτῇ 5. ἐαν τε ἄλλοϑεν τανε ΒΤ 11 πό- 
λεις Ὶ: στόλις Β 16 ἐστιν ΒΤ: ὄντα νΕ] εἶναι Ἡδιπάοτζῇ 19 καὶ 
οὔτ᾽ ἂν τῷ υἱεῖ αὐτοῦ δοῦναι - οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς τῷ σαυτοῦ λαβεῖν 
(οδεί 20 αὖ ΒΟΥΙΡΒ]; αὐτὸς ΒΤ, αὐτὸς τῷ σαυτοῦ ΓΑυγΘ ΕΔ Πι5 
Ι 85 22. οἵδ τον ῦ Β 25 αὑτὸν Β: αὐτὸν Τ' 29 ἢ τὸ 
Ἠεϊπάοτγῇ: ἡ τὸ Β, ἢ τὸ Τ, τοῦ ΔΡΟΡΎ. (Οἱ! 1] Δ ΠῸΠῚ 155. ἢ γὰρ 
5ΟΥρ 51 (ἢ δαυρίταπίον εἴϊαπι ΑΞ5Ό): μὴ γὰρ ΒΤ, καὶ γὰρ Βυζϊίτηδηῃ, 
ἡδὺ γὰρ Ηδττηδηῃ, εἴη γὰρ Μαάν!ρ δάγεῖς. 1 411 τοῦτο ΒΤ: αὐτὸ 
ῬευβοΠ]α 30 ὁπόσον δὴ Απίοπίηιϊ5, ΕΧ Ἐπ] 6η4. δρορύ. Ρ: ὁπόσον 
δὲ Β: ὅποσον δεῖ Τ 
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ἐστὶν χαὶ οὐ φιλοψυχητέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα περὶ τού- 
των τῷ ϑεῷ καὶ πιστεύσαντα ταῖς γυναιξίν, ὅτι τὴν εἷ- 
μαρμένην οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐχφύγοι, τὸ ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον, 
τίν᾽ ἂν τρόττον τοῦτον ὃν μέλλοι χρόνον βιῶναι ὡς ἄριστα 
βιοίη, ἄρα ἐξομοιῶν αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ ἐν ἢ ἂν 
οἰχῇ, καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σε ὡς δμοιότατον γίγνεσϑαι τῷ 
δήμῳ τῷ ““9ϑηναίων, εἰ μέλλεις τούτῳ προσφιλὴς εἶναι 
καὶ μέγα δύνασϑαι ἐν τῇ πόλει" τοῦϑ'᾽ ὅρα εἰ σοὶ λυσι- 
τελεῖ χαὶ ἐμοί, ὅπως μή, ὦ δαιμόνιε, πεισόμεϑα ὅττερ 
φασὶ τὰς τὴν σελήνην χαϑαιρούσας, τὰς Θετταλίδας᾽ σὺν 
τοῖς φιλτάτοις ἢ αἵρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης τῆς δυνά- 
μεως τῆς ἐν τῇ πιόλει. εἰ δέ σοι οἴει ὁντινοῦν ἀνϑρώπων 
παραδώσειν τέχνην τινὰ τοιαύτην, ἥτις σὲ ποιήσει μέγα 
δύνασθαι ἔν τῇ τεόλει τῇδε ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ 
εἴν ἐπὶ τὸ βέλτιον εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, οὐκ 
ὀρϑῶς βουλεύει, ὦ Καλλίκλεις" οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι 
ἀλλ᾽ αὐτοφυῶς ὁμοῖον τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον 
ἀπεργάζεσϑαι εἰς φιλίαν τῷ “ϑηναίων δήμῳ καὶ γαὶ 
μὰ Δία τῷ Πυριλάμπους γε πρός. ὅστις οὖν σὲ τούτοις 
ὁμοιότατον ἀπεργάσεται, οὗτός σε ποιήσδι, ὡς ἐσιϑυ- 
μεῖς [πολιτικὸς] εἶναι, ττολιτικὸν καὶ δητορικόν" τῷ αὖ- 
τῶν γὰρ ἤϑει λεγομένων τῶν λόγων ἕχαστοι χαίρουσι, 
τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχϑονται" εἶ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις, ὦ 
φίλη χεφραλή. λέγομέν τι πρὸς ταῦτα, ὦ Καλλίχλεις; 

ΚΑΛλ. Οὐχ οἶδ᾽ δντινά μοι τρόπον δοχεῖς εὺ λέγειν, 
ὠ Σώχρατερ᾽ πέπονθα δὲ τὸ τῶν πολλῶν σαϑος" οὐ 
στάγυ σοι πιείϑομαι. 

Σῷ, Ὁ δήμου γὰρ ἔρως, ὦ Καλλίχλεις, ἐνὼν ἐν τῇ 
ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι" ἀλλ᾿ ξὰν [πολλάχις ἴσως] 
χαὶ βέλτιον ταὐτὰ ταῦτα διασχοπώμεϑα, πεισϑήσει. 

25 οὐκ οἵδ᾽ --- 27 πείϑομαι Αὐἱδείάες οΥ. 4611 τ58 Πιπάοτ 

4 μέλλοι ΒΤ : μέλλει Ατπϊοηίηι5 5 αὑτὸν Β: αὐτὸ Τ᾽ 6 ἄρα 
ΒΤ: ἀρα Ἡεϊπάοῦ 7. τῷ ἀαἀϑηναίων Τι τῶν ἀϑηναίων Β τὸ ϑετ- 
ταλίδας Β: ϑετταλικὰς Τ' 12 ὕντιν᾽ οὖν Τ, 564 ὁ δηία υ 6Χ 
εἰηθηα. 21 πολιτικὸς ἀα]εν! σατὴ Μεουτηδηπίδηο Αϑβί [ αὐτῶν Τ' 
24 λέγομέν ΒΤ: λέγωμέν ΜΊΠαΟΡ. 21, Νεγθγεη Ρ]δί. δίαυά. 19 
25 οὐκ ΒΤ: σὺ μὲν οὐκ ΑΥ511465, Ρτορανῖξ (οθεί 29 πολλάκις 
ἴσως ἀεἸδθνὶ (ἴσως Θϑὶ σοπΙεοίδηεϊβ 4] πίε καὶ αἀἀαπάστη πολλάκις 
Ῥαΐαν!): ἴσως ἀ6] αν Θομδοίευ δα Αρο]]. ἈΠποά. Π 582, δηΐθ ἐὰν 
ἰγαιβροϑιί (ορεί, αηία πεισϑήσει Αϑί 

([. 3ο8 4) 
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ἀναμνήσϑητι δ᾽ οὖν, ὅτι δύ᾽ ἔφαμεν εἶναι τὰς παρα- 
σχευὰς ἐπὶ τὸ ἕχαστον ϑεραπεύειν, χαὶ σῶμα καὶ ψυχήν, 
μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ 
βέλτιστον, μὴ καταχαριξόμενον ἀλλὰ διαμαχόμενον. οὐ 
ταῦτα ἣν ἃ τότε ὡριζόμεϑα; Β 

ΚΑΛ. Πάνυ γέ. 

Σι), Οὐκοῦν ἡ μὲν ἑτέρα, ἡ πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς χαὶ 

οὐδὲν ἄλλο ἢ χολαχεία τυγχάνξι οὖσα" ἢ γάρ; 
Ε ΚΑΛ. Ἔστω, εἰ βούλει, σοὶ οὕτως. 

ΣΩ. Ἡ δέ γε ἑτέρα, ὅπως ὡς βέλτιστον ἔσται τοῦτο, τὸ 
εἴτε σῶμα τυγχάνει ὃν εἴτε ψυχή, ὃ ϑεραττεύομεν κτἀΞ 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, “2ρ᾽ οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστιν τῇ πόλει 

χαὶ τοῖς ττολίταις ϑεραπεύειν, ὡς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς 
πολίτας ποιοῦντας; ἄνευ γὰρ δὴ τούτου, ὡς ἐν τοῖς ἔμ- 15 
σιροσϑεν ηὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἄλλην. εὐεργεσίαν οὐ- 

ὅ14 δεμέαν προσφέρειν, ἐὰν μὴ χαλὴ χἀγαϑὴ ἡ διάνοια ἢ ῃ τῶν 
(.398Ὁ) μελλόντων, ἢ χρήματα 7ολλὰ λαμβάνειν 1 ἢ ἀρχήν τινων ἢ 

ἄλλην δ ρκόειν ἡντινοῦν. φῶμεν οὕτως ἔχειν;. 
ΚΑΛ. Πάνυ γε, εἴ σοι ἥδιον. 20 
ΣΩ. Εἰ οὖν παρεχαλοῦμεν ἀλλήλους, ὦ Καλλίχλεις, 

δημοσίᾳ πράξοντες τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἐπὶ τὰ 
οἰχοδομιχά, ἢ τειχῶν ἢ νεωρίων ἢ ἱερῶν ἐπὶ τὰ μέγιστα 
οἰκοδομήματα, πότερον ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψασϑαι ἡμᾶς 

Β αὐτοὺς χαὶ ἐξετάσαι, πρῶτον μὲν εἰ ἐπιστάμεϑα τὴν 25 
οἰχοδομιχήν, χαὶ παρὰ τοῦ ἐμάϑομεν; ἔδει ἂν ἢ οὔ; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

τ δύο ταύτας εἶναι παρασκευὰς περὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν πρὸς 
ἡδονὴ 'ν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλειστον" χαὶ τὴν μὲν πρὸς ἡδονὴν 
ἀγεννῆ καὶ χολαχείαν εἶναι, τὴν δὲ ἑτέραν σπουδαῖον καὶ καλόν Ατκεϊά. 1. ο. 
157 13 ἄρ᾽ -- το ποιοῦντας 1. ς. [ 20 πάνυ -- ἥδιον 1. ο. 

2 ἕχαστον ΒΤ: ἑκάστου ϑίξαρΠδαπιιβ, ἑκάτερον ΗΠ γϑοὶσ 3 ὅμιε- 
λεῖν εἰ μὴ --- διαμαχόμενον ἀφ]ανὶ ΗἸγβομῖσ  ἁ τότε Βῖ: ἅτε Τ 
ΠΤ Ῥοβί ϑεραπεύομιεν Ἰασιηδπη ᾿ἰηαϊσανὶ; ϑεοαπεύομεν ΒΊ, ϑερα- 
πεύομεν γενυκία ΝΕ] ἴα]6 αὐἱὰ Δηοηγτηι5 αρυά Ηεἰπἀογβιπη, Χ 
Αβια 15 νεῦρα 14 τοῖς Β, 5εἀ ς εἴαβύσῃ [ ϑεραπεύειν ἀδΙανξ 
(ορεῖ 16 ὄφελος ΤΌ: ὥφελος Β, οἵ. 84, 12 19 φῶμεν Μαάν!ρ 
αἄνοῖϑ. 1 4το: ϑῶμεν Β᾽ 22 πράξοντες εἶν πράξαντες ΒτΣ τάξαν- 
τες Μαάν!ρ δἄνεῖβ. 1 412 2425 εἰ ἐπιστάμεϑα ΒΤ: τὴν τέχνην ῇ οὐκ 
ἐπιστάμεϑα ἴῃ τααῖρ. δαα. ΒΤ, εἰ ἠπιστάμεϑα τὴν τέχνην ἢ οὐκ ἡπε- 
στάμεϑα Ἡδιποτί, εἰ ἔα πέννα τὴν τέχνην τὴν οἰκοδομικὴν (οὈεΐ 
26 οἰκονομικὴν Β, ᾿βεά ΒΌΡΤΑα »Ὸ τῶ5.; οἰκοδομικὴν Τ, 5εα »ν 5ρτα δ 
] παρὰ τοῦ Β: παρά του Τ' 
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ΣΩ. Οὐκοῦν δεύτερον αὖ τόδε, εἴ τι πώποτε οἰχοδό- 
μημα φχοδομύχαμεν ἰδίᾳ ἢ τῶν φίλων τινὶ ἢ ἡμέτερον 
αὐτῶν, χαὶ τοῦτο τὸ οἰχοδόμημα καλὸν ἢ αἰσχρόν ἐστιν" 
χαὶ εἰ μὲν ηὑρίσχομεν σχοπούμενοι διδασχάλους τε ἡμῶν 
ἀγαϑοὺς χαὶ ἐλλογέμους γεγονότας καὶ οἰχοδομήματα 
πολλὰ μὲν χαὶ χαλὰ μετὰ τῶν διδασχάλων ὠχοδομημένα 
ἡμῖν, πολλὰ δὲ καὶ ἰδίᾳ, «διὰ ἡμῶν, ἐπειδὴ τῶν διδασχά- 
λων ̓ἀπηλλάγημεν, οὕτω μὲν διαχειμένων γοῦν ἐχόντων 
ἦν ἂν ἰέναι ἐχὶὶ τὰ δημόσια ἔργα᾽ εἰ δὲ μήτε διδάσχαλον 
εἴχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιδεῖξαι ,οἰκοδομήματά τεῦ μηδὲν 
ἢ πολλὰ καὶ μηδενὸς ἄξια, οὕτω δὲ ἀνόητον ἣν ἂν που 
ἐπειιχειρεῖν τοῖς δημοσίοις ἔργοις καὶ παραχαλεῖν ἀλλήλους 
ἐπ᾿ αὐτά. φῶμεν ταῦτα ὀρϑῶς λέγεσϑαι ἢ οὔ; 

ΚΑΛ. Πανυ γε. 
ΣΩ, Οὐκοῦν οὕτω πάντα, τά τε ἄλλα, κἂν εἶ ἐπιχει--: 

ρήσαντες δημοσιεύειν παρεχαλοῦμεν ἀλλήλους ὡς ἵἱχανοὲ 
ἰατροὶ ὄντες, ἐπεσχεινάμεϑα δήπου ἂν ἐγώ τε σὲ καὶ σὺ 
ἐμέ, φέρε πρὸς ϑεῶν, αὐτὸς δὲ ὃ Σωχράτης πῶς ἔχει τὸ 
σῶμα πρὸς ὑγίειαν; ἢ ἤδη τις ἄλλος διὰ Σωκράτην ἀπηλ- 
λάγη γόσου, ἢ δοῦλος ἢ χ ἐλεύϑερος; χἂν ἐγώ, οἶμαι, ττξρὶ 
σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσχόπουν᾽ χαὶ εἰ μὴ ηὐὑρίσχομεν δὲ 
ἡμᾶς μηδένα βελτίω γεγονότα τὸ σῶμα, μήτε τῶν ξένων 
μήτε τῶν ἀστῶν, μήτε ἄνδρα μύτε γυναῖχα, πρὸς Ζιεός, 
ὠ Καλλέκλεις, οὐ καταγέλαστον ἂν ἣν τῇ ἀληϑείᾳ, εἰς 
τοσοῦτον ἀνοίας ἐλϑεῖν ἀνθρώπους, ὥστε, πρὶν ἰδιωτεύον-- 

τας πολλὰ μὲν ὅπτως ἐτύχομεν ποιῆσαι, πολλὰ δὲ κατορ-- 
ϑῶσαι καὶ γυμνάσασϑαι ἱκανῶς τὴν τέχνην, τὸ λεγόμενον 
δὴ τοῦτο ἕν τῷ πίϑῳ τὴν χεραμείαν ἐπιχειρεῖν μανϑά- 
γεῖίν, χαὶ αὐτούς τε δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν χαὶ ἄλλους 
τοιούτους παραχαλεῖν; οὐκ ἀνόητόν σοι δοχεῖ ἂν εἶναι 
οὕτω πράττειν; 

4 εὐρίσκομεν ΒΤ ἡ ἰδίᾳ δὲ (διὰ ΒΟ11ρ51) Μαάν!ᾳ δάνειβ. 1 
41ττ: ἐδίᾳ ΒΤ, ἴδια ἀρορτ. Ῥ, Ηεἰηδογξ, ἰδίᾳ ὑφ᾽ σὰπὶ ῬΑΥΙΒΙΠΟ 2110 
ΒΕΚΚοτυ, 'διὰ ΨΟοΘΠΊΕΙ Ζεϊεσοῖτ, τὸ ΑἸτΟΙ Βυπηδνν. ΝΠ 128 9 ἀνιέναι 

ΕΡΤ' Ι1 ἢ πολλὰ καὶ ΒΤ: ἢ Ηεϊηδοτγί, ἢ φαῦλα καὶ ΨΕΥΓΤΛΘΉΓΕΙΙ 
ἴσα, το | δὲ ΒαΞ:6βηβὶβ Π: δὴ ΒΤ, οἴ. 73, τό ] ἂν που 5οτρβι: δή- 
που ΒΊ, δήπου ἂν ἨϊτϑοῆΙσ, τῷ ἐπιχειρήσαντες ἘΤ: ἐπιχειρήσοντες 
(αἴ Ξξαρτα πράξοντες) ἩἨεΙπάοΥ 17 ἐγώ τε 6Χ δυηβηά. Τ: ἐ μι ε ΒΤ 
19 ἤδη εχ δπηεηά. ΔΡΟΒΥ. ῬΑΙΒΙΠιΙΠΔ 1812, ΗΕΙΠαΟΥ: ης Ὶ: 
21 ηὐρίσκομεν Β: εὑρίσκομεν δ 28 ἀνθρώπους ἀεἸανι ἨεΙπάδὴ 
εἰς -- ἀνθρώπους ὥστε Πούβοἢ]α 26 ἔτυχον απ θΙϊΑ ΠΟΥ Βαῖί- 
ΤΩΔΏΠ ᾽ 

ζω σοῖ. 11. Ἷ 
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ΚΑΛ. Ἔμοιγε. 
5:18 ΣῶΩ. Δῦν δέ, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ μὲν αὐτὸς 

ἄρτι ἄρχει πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἐμὲ δὲ 
παραχαλεῖς χαὶ ὀνειδίζεις ὅτι οὐ πράττω, οὐχ ἐπισχεψό- 
μεϑα ἀλλήλους, φέρε, Καλλιχλῆς ἤδη τινὰ βελτίω πε- 5 
ποίηχεν τῶν πολιτῶν; ἔστιν ὅστις πρότερον πονηρὸς ὧν, 
ἄδιχός τε χαὶ ἀχόλαστος καὶ ἄφρων, δεὰ Καλλικλέα κα- 

(.39982) λός τε χἀγαϑὸς γέγονεν, ἢ ξένος ἢ ἄστός, ἢ δοῦλος ἢ ῇ 

Β ἐλ εύϑερος; λέγε μοι, ἐάν τίς σε ταῦτα ἐξετάζῃ, ὦ Καλλί- 
χλεις, τί ἐρεῖς; τίνα φήσεις βελτέω πεττοιηχέναι ἄνϑρω- τὸ 
πον τῇ συνουσίᾳ τῇ σῇ; ὀχνεῖς ἀποχρίνασϑαι, εἴπτερ 
ἔστιν τι ἔργον σὸν ἔτι ἰδιωτεύοντος, πρὶν δημοσιεύειν 
2 - ἐπιχειρεῖν; 

ΚΑΛ. Φιλόνικος εἶ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ, “2λ}λ: οὐ φιλονιχέᾳ γε ἐρωτῶ, ἀλλ ὡς ἀληϑῶς τ8 

βουλόμενος εἰδέναι, ὅντινά ποτε τρόπον οἴει δεῖν πολι- 
τεύεσϑαι ἐν ἡμῖν. ἢ ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσει ἡ ἡμῖν ἐλ- 

ς ϑὼν ἐπὶ τὰ τῆς πόλ. δῶς πράγματα, ἢ ὅπως ὅ τι βέλτιστοι 
πολῖται ὦμεν; ἢ οὐ πολλάκις ἤδη ὡμολογήχαμεν. τοῦτο 
δεῖν πράττειν τὸν πολιτιχὸν ἄνδρα; ὡμολογήχαμεν ἢ οὔ; 20 
ἀποχρίνου. ὡμολογήχαμεν" ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀποχρινοῦμαι. 
εἰ τοίνυν τοῦτο δεῖ τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα παρασκευάζειν τῇ 
ἑαυτοῦ πόλει, νῦν μοι ἀναμνησϑεὶς εἰπὲ περὶ ἐχείνων 
τῶν ἀνδρῶν ὧν ὀλίγῳ πρότερον ἔλεγες, εἰ ἔτε σοι δοχοῦ- 

Ὦ σιν ἀγαϑοὶ πολῖται γεγονέναι, Περιχλῖς καὶ Κίμων καὶ 25 
ληλτιάδης χαὶ Θεμιστολλῆς. 

Καλ. Ἔμοιγε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἴπερ ἀγαϑοί, δῆλον ὅτι ἕχαστος αὑτῶν 

βελτίους ἐποίει τοὺς πτολέτας ἀντὶ χειρόνων. ἐποίει ἢ οὔ; 
ΚΑΛ. “Ναί. 39 
Σῷ. Οὐχοῦν ὅτε Περικλῆ ῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, 

χείρους ἦσαν οἱ ᾿1ϑηναῖοι ἢ ὅτε τὰ τελευταῖα ἔλεγεν; 
ΚΑΛ. Ἴσως. 

ΣΩ, Οὐχ ἴσως δή, ὦ ἡ βέλτιστε, ἀλλ ἀνάγχῃ ἔχ τῶν 
ὡμολογημένων, εἴπερ ἀγαϑός γ᾽ ἣν ἐχεῖνος πολίτης. ς 

τ καλλικλῆς "ἘΞ καλλίκλεις. Β | τινὰ ΤΙ τίνα Β 7 καλός Β1: 
καλλός Τ' 8 ἢ ἀστὸς ἢ Τ: ἢ Β 17 ἢ Τὶ ἡ ἘΠ ἢ Ηεϊηδοτγξ, εἰ 
ΘΟΒΙΘΙΕΥΤΉΔΟΠΕΙ 18 βδλξινξαι ΗἸγϑοπῖρ: βέλτιστοι οὗ ΒΤ 30 ναΐέ 
τανεα ΒΤ: ἐποίει ΑἸᾶάϊπα 34 δὴ Δρορτδᾶρδᾶ: δεῖ ΒΤ | ἀνάγκῃ 
βορϑὶ: ἀνάγκη ΒΤ 
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ΚΑΛ. Τί οὖν δή; 
ΣΩ, Οὐδέν: ἀλλὰ τόδε μοι εἰπτὲ ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέγον-- 

ται ϑηναῖοι διὰ Περιχλέα βελτίους γεγονέναι, ἢ πᾶν 
τοὐναντίον διαφϑαρῆναι ὑπ᾽ ἐχείνου. ταυτὶ γὰρ ἔγωγε 
ἀχούω, Περιχλέα ττε:τοιηχέναι ᾿“1“ϑηναίους ἀργοὺς καὶ δει- 
λοὺς καὶ λάλους καὶ φιλαργύρους, εἰς μισϑοφορίαν πρῶ- 
τον χαταστήσαντα. 

ΚΑΛ. Τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων ἀκούεις ταῦτα, ὦ Σώ- 
χρατες. 

Σῶ, ““λλὰ τάδε οὐκέτε ἀχούω, ἀλλ᾽ οἶδα σαφῶς καὶ 
ἐγὼ χαὶ σύ, ὅτι τὸ μὲν τιρῶτον ηὐδοκίμει Περικλῆς χαὶ 
οὐδεμίαν αἰσχρὰν δίκην κατεψηφίσαντο αὐτοῦ ᾿4“ϑηναῖοι, 
ἡνίχα χείρους ἦσαν" ἐγτειδὴ δὲ καλοὶ καγαϑοὶ ἐγεγόνεσαν 
ὑτὲ αὑτοῦ, ἐπεὶ τελευτῇ τοῦ βίου τοῦ Περικλέους, χκλοττὴν 
αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, ὀλίγου δὲ καὶ ϑανάτου ἐτίμησαν, 
δῆλον ὅτι ὡς πονηροῦ ὄντος. 

ΚΑΛ. Τί οὖν; τούτου ἕγεχα χαχὸς ἢν Περιχλῆς; 

ΣΩ, Ὄνων γοῦν ἂν ἐπιμελητὴς καὶ ἵχτπων χαὶ βοῶν 
τοιοῦτος ὧν χαχὸς ἂν ἐδόχει εἶναι, εἰ πταραλαβὼν μὲ 
λαχτίζοντας [ἑαυτὸν] μηδὲ χυρίττοντας μηδὲ δάχνοντας 
ἀπέδειξε ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας δὲ ἀγριότητα. ἢ οὐ 
δοχεῖ σοι χαχὸς εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτουοῦν ζῴου, 
ὃς ἂν παραλαβὼν ἡμερώτερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἢ 
παρέλαβε; δοχεῖ ἢ οὔ; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε, ἵνα σοι χαρίσωμαι. 
ΣΩ, Καὶ τόδε τοίνυν μοι χάρισαι ἀἁποχρινάμενος" πό- 

τερον χαὶ ὃ ἄνϑρωπος ἕν τῶν ζῴων ἐστὶν ἢ οὔ; 
ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ,. Οὐχοῦν ἀνθρώπων Περιχλῆς ἐπεμέλετο; 
ΚΑΛ. “.αί. - 

Σῶ. Τί οὖν; οὐχ ἔδει αὐτούς, ὡς ἄρτι ὡμολογοῦμεν, 
δικαιοτέρους γεγονέναι ἀντὶ ἀδικωτέρων ὑπ ἐχείνου, εἴστερ 
ἐχεῖνος ἐττεμιελεῖτο αὐτῶν ἀγαϑὸς ὧν τὰ πολιτιχά; 

τ8 ὄνων -- 21 ἀγριότητα Ατ᾽ϑεϊά. οΓ. 46 11 312 Ὀἰπάοτῇ 

6 λάλους Ὀϊ: ἀλάλους ΒΤ 14 ἐπὶ --- Περικλέους ἀθ]ονῖ (οΡοί, 
τοῦ Περικλέως ἩϊγϑοΠΐΡ τό δῆλον --- ντος ἀδ]ενὶ ἨΙτϑοηρ, σοροῖ 
18 ὄνων γοῦν ἂν Τ: ὄνων κα (ἂν Θταϑύτη ν] δία) γ᾽ οὖν ἂν Β, ὄνων 
γοῦν ἐπιμελητὴς ΑτΙϑ(1465 | καὶ ἵππων καὶ βοῶν ΒΤ: καὶ βοῶν καὶ 
ἵσιστων ΝΑΡΕΙ τηπαηλο5.3 ΝἼΠ 79 20 ἑαυτὸν ΒΤ, οῃ. ΨΊΠ4ΟΡ. 21, 
Αϑί; αὐτὸν Αὐ5[1465, αὐτοὺς ΕΧ ΕἸΙΛΕΠά. ΡΟ. Ρ 23 :Τ|: ἡ Β, 
ἢ παρέλαβε ἀε]ενι (ορεῖ 

Π: 

Ἐ 

610 

(ἔ. 309 Ὁ) 

Β 
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ΚΑΛ. Παᾶνυ γε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν οἵ γε δίχαιοι ἕμεροι, ὡς ἔφη Ὅ ὶ 

᾿ ὉΡΑ͂Ν ἶ 2 ἐ αι ἔ ἸΡΓΈΤτ; 5 ἐόρ: μη σον ον 
δὲ τί φής; οὐχ οὕτως; 

κΚαλ. ψΜαί. 
3 Χ ᾿ 2 ΄ 2 Ν 2 Ἵ Ρλὶ 

ΣΩ. ““λλὰ μὴν ἀγριωτέρους γε αὑτοὺς ἀπέφηνεν ἢ 
οἵους παρέλαβεν, καὶ ταῦτ᾽ εἰς αὑτόν, ὃν ἡχιστ ἂν 
ἐβούλετο. 

ΚΑΛ. ΔΒούλει σοι ὁμολογήσω; 
ΣΩ, Εἰ δοχῶ γέ σοι ἀληϑῖ λέγειν. 
κἀλ. Ἔστω δὴ ταῦτα. 

2 - 2 3 , 3 , Ν 

ΣΩ, Οὐχοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδιχωτέρους τε χαὶ 

χείρους: 

ΚΑΛ. Ἔστω. 
ΣΩ. Οὐχ ἀρ᾽ ἀγαϑὸς τὰ πολιτικὰ Περιχλῆς ἣν ἐκ τού- 

του τοῦ λόγου. 
ΚΑΛ. Οὐ σύ γε φής. 

Ἀ ,2 2 ΄ 

ΣΩ. Μὰ 4 οὐδέ γε σὺ ἐξ ὧν ὡμολόγεις. πάλιν δὲ 
λέγε μοι περὶ Κίμωνος" οὐχ ἐξωστράχισαν αὐτὸν οὗτοι 
οὺς ἐθεράπευεν, ἵνα αὐτοῦ δέχα ἐτῶν μὴ ἀχοὔσειαν τῆς 
φωνῆς; καὶ Θεμιστοχλέα ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν χαὶ φυγῇ 
πρὸς ἐζημίωσαν; Μιλτιάδην δὲ τὸν Μαραϑῶνι, εἰς τὸ 
βάραϑρον ἐμβαλεῖν ἐψηφίσαντο, χαὶ εἰ μὴ διὰ τὸν τιρύ- 
τανιν, ἐνέπεσεν ἂν; χαίτοι οὗτοι, εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαϑοί, 
ὡς σὺ φής, οὐχ ἄν ποτὲ ταῦτα ἔπασχον. οὔχουν οἵ γε 
32 Χ ΡΥ Ψ Ἁ Χ 2 τὸ , 2 - ἀγαϑοὶ ἡνίοχοι κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὐχ ἐχπίπτουσιν ἐχ τῶν 
ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ ϑεραπεύσωσιν τοὺς ἵππους χαὶ αὐτοὶ 
ἀμείνους γένωνται ἡνίοχοι, τότ᾽ ἐχπίπτουσιν᾽ οὐχ ἔστι 

ἘΕΓΕΗΣ ἊΝ τῆι ἐν. ΤΕ , νι Ἢ κ 3. Ἢ τ 2; 2 ΣΩ͂Ν 
ταῦτ οὐτ᾽ ἐν ἡνιοχείᾳ οὐτ ἕν ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενέ" ἢ δο- 
χεῖ σοι: 

3 27 

κΚαλ. Οὐχ ἑμοιγε. 
ΣΩ. ληϑεῖς ἄρα, ὡς ἔοιχεν, οἱ ἔμπροσϑεν λόγοι 

ἤσαν, ὅτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἀγαϑὸν γεγονότα τὰ 
πολιτιχὰ ἐν τῇδε τῇ πόλει. σὺ δὲ ὡμολόγεις τῶν γε νῦν 

3 ἦ δ᾽ οἵ γ' ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι Ἡοπιετ. ΟάνΞ5. 6, τ2ο 
[24 οὔκουν --- 27 ἐκπίπτουσιν Ατϑεϊά, οτ. 4611 312 Θιπάοτῆ 

6 εἰς αὐτὸν ὃν ΒΤ, εἰς ὃν οσὐτὴ ΗΙγβοΠϊρὶο (οβεῖ, εἰς, αὑτὸν ὃ 
ϑίθρμδηιβ ᾿ ἥκιστ᾽ ἂν ΒΤ, ἥκιστα ΑὐἸἰδ4ε5 6 οὐ ΒΤ: οὗ (ογαὅ5 
21 πρὸς ἐζημίωσαν Ηδηπδπη: σπροσεζημίωσαν ΒΤ | τὸν μαραϑῶνε 
βουρ5]: τὸν ἐν μαραϑῶνι ΒΤ, νετθὰ ἀφ] δον ΟἹ τὴ Ηἰτβομῖρ, τὸν ἐν 
“Μαραϑῶνε νικήσαντα (νΕ] ΘἸ ΠΗῚ16 4.14) Θομ οἰ σ μἄπβου δα ΑἿΠβη. ἵ. 
ΔῈ 0. 122 24 οὔκουν ΑἸαϊπα; οὐκοῦν ΒΤ 

ΙΟ 

20 

(ἢ. τγ6 Ὁ) 

25 

38 
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οὐδένα, τῶν μέντοι ἔμπροσθεν, χαὶ προξίλου τούτους 
τοὺς ἄνδρας: οὗτοι δὲ ἀνεφάνησαν ἐξ ἴσου τοῖς νῦν ὄντες, 
ὥστε, εἰ οὗτοι ῥήτορες ἦσαν, οὔτε τῇ ἀληϑινῇ ῥητορικῇ 
ἐχρῶντο --- οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον --- οὔτε τῇ κολαχιχῇ. 

ΚΑΛ. ᾿Ζλλὰ μέντοι πολλοῦ γε δεῖ, ὠ Σώχρατες, τοὺ" 
μή ποτέ τις τῶν νῦν ἔργα τοιαῦτα ἐργάσηται, οἷα τούτων 
ὃς βούλει εἴργασται. 

Σῷ, Ὦ δαιμόνιε, οὐδ᾽ ἐγὼ ψέγω τούτους ὥς γε δια- 
κόνους εἶναι πόλεως, ἀλλά μοι δοχοῦσι τῶν γε νῦν δια- 
κονιχώτεροι γεγονέναι χαὶ μᾶλλον οἷοί τε ἐκπορίζειν τῇ 
σπεόλει ὧν ἐπεϑύμει" ἀλλὰ γὰρ μεταβιβάξειν τὰς ἔπιϑυ- 
μέας χαὶ μὴ ἐττιτρέπειν, πείϑοντες χαὶ βιαζόμενοι ἐτεὶ 
τοῦτο, ὅϑεν ἔξιιελλον ἀμιξίνους ἔσεσϑαι οἱ πολῖται, ὡς 
ἔχτος εἰτιεῖν, οὐδὲν τούτων διέφερον ἐχεῖνοι" ὅττερ μόνον 
ἔργον ἐστὶν ἀγαϑοῦ τιολίτου. ναῦς δὲ χαὶ τείχη χαὶ νεώ- 
ρια καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα χαὶ ἐγώ σοι ὁμολογῶ δεινο- 
τέρους εἶναι ἐχείνους τούτων ἐχπορίζειν. πρᾶγμα οὖν 
γελοῖον πτοιοῦμεν ξγώ τε χαὶ σὺ ἐν τοῖς λόγοις" ἐν τιαντὶ 
γὰρ τῷ χρόνῳ, ὃν διαλεγόμεϑα, οὐδὲν παυόμεϑα εἰς τὸ 
αὐτὸ ἀεὶ σπτεριφερόμενοι χαὶ ἀγνοοῦντες ἀλλήλων ὅ τι 
λέγομεν. ἐγὼ οὖν σε πολλάκις οἶμαι ὡμολογηκέναι, καὶ 
ἐγνωκέναι, ὡς ἄρα διττὴ αὕτη τις ἢ πραγματεία ἔστιν 
καὶ περὶ τὸ σῶμα χαὶ περὶ τὴν ψυχήν, καὶ ἢ μὲν ἑτέρα 
διαχονική ἐστιν, ἢ δυνατὸν εἶναι ἐχπορίζειν, ἐὰν μὲν 
πεινῇ τὰ σώματα ἡμῶν, σιτία, ἐὰν δὲ διψῇ, ποτά, ἐὰν 
δὲ διγῷ, ἱμάτια, στρώματα, ὑποδήματα, ἄλλ᾽ ὧν ἔρχεται 
σώματα εἰς ἐπιϑυμίαν" καὶ ἐξεπίτηδές σοι διὰ τῶν αὖ- 
τῶν εἰχόνων λέγω, ἵνα ῥᾷον καταμιάϑης. τούτων γὰρ πο- 
ριστιχὸν εἶναι ἢ χάπηλον ὄντα [πῇ ἔμιστορον ἢ δημιουργόν 
του αὐτῶν τούτων, σιτοποιὸν ἢ ὀιϊψοπτοιὸν ἢ ὑφάντην ἢ 
σχυτοτόμον ἢ σ σχυτοδειμόν, οὐδὲν ϑαυμαστόν ἐστιν ὄντα 
τοιοῦτον δόξαι χαὶ αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεραπευτὴν 
εἶναι σώματος, παντὶ τῷ μιὴ εἰδότι, ὅτι ἔστιν τις παρὰ 

3 ὥστε --- « τῇ κολακικῇ Ατἱδει4. οὐ. 46 ΠῚ 351 Πιηδοτγῖ, οἵ, ῥσοϊθβροτη.- 
ἴῃ Ασιϑεά. 11 749 54. Πιπάοτε 

5 οὐ μή Μαάν!ᾳ δΔάνεοῖβ. [ 412: μή ΒΤ, καὶ οὐ “ἡ (οραὶ 6 ἐργά- 
σηται ΒΤ: ἐργάσεται (δεῖ 22 αὕτη Τ: αὐτή Β | ἔστι ΨοΕφσοΠη 
ΘΕ 506" ΡΥ. [1ρΡ5. 1.249: ἐστὲν ΒῚ 424 εἶναι ΟΥΤῊ. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΙΒΙΠΌΙΩ 
1812 26 ἀλλ ὧν ἈΡορύαρμα: ἄλλων ὧν ΒΤ, τάλλα ὧν Ἡρϊπάοτέ 
29 εἶναι ἀαδ]ανι ΕἸΘΟΚ θυ Βαιγ. 2ὸ 323ο0 του αὐτῶν ΤΌ: τοῦ αὐτῶν Β 
31 σκυτοδεψὸν Τ: σκυτόδεψον ΒΒ 32 αὐτῷ Β: αὐτῷ Τ' 

(( 4004) 
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ταύτας ἁπάσας τέχνη γυμναστιχή τε χαὶ ἰατριχή, ᾿ δὴ 
τῷ ὄντι ἐστὶν σώματος ϑεραπεία, ἥνττερ καὶ ττροσήχεε 
τούτων ἄρχειν πασῶν τῶν τεχνῶν χαὶ χρῆσϑαι τοῖς τού- 
των ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι, ὃ ὅ τι χρηστὸν χαὶ πονηρὸν τῶν 
σιτίων ἢ ποτῶν ἐστὶν εἰς ἀρετὴν σώματος, τὰς δ᾽ ἄλλας 

πάσας ταῦτα ἀγνοεῖν" διὸ δὴ χαὶ ταύτας μὲν δουλοπρε- 
πεῖς τε καὶ διαχογνικὰς χαὶ ἀνελευϑέρους εἶναι περὶ σῶμα 
πραγματείας, τὰς ἄλλας τέχνας, τὴν δὲ γυμναστικὴν καὶ 
ἰατριχὴν κατὰ τὸ δίχαιον δεσποίνας εἶναι τούτων. ταὐτὰ 
οὖν ταῦτα ὅτι ἔστιν χαὶ περὶ ψυχήν, τότε μέν μοι δοκεῖς 
μανθάνειν ὅτε λέγω, χαὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς ὅ τι ἐγὼ 
λέγω" ἥχεις δὲ ὀλίγον ὕστερον λέγων, ὅτι ἄνϑρωποι καλοὶ 
χἀγαϑοὶ γεγόνασιν πολῖται ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ 
ἐρωτῶ οἵτινες, δοχεῖς μοι δμοιοτάτους τπιροτείνεσϑαι ἂν- 
ϑρώπους περὶ τὰ πολιτιχά, ὥσπτερ ἂν εἰ περὶ τὰ γυμνα- 

δ - [4 3 ᾿ ΄ὔ ΡΒ} νον 

ιστιχὰ ἑμοῦ ἑρωτῶντος, οἵτινες ἀγαϑοὶ γεγόνασιν ἢ εἰσὶν 
σωμάτων ϑεραστευταί, ἔλεγές μοι σιάνυ σπουδάζων, Θεα- 
ρίων ὃ ἀρτοχόπος χαὶ Μίϑαικος ὗ τὴν ὀψοποιίαν συγγε- 
γραφὼς τὴν Σιχελιχὴν χαὶ Σάραμβος ὃ Ο κάττηλος.. ὅτι οὗτοι 

τοι μάμμὰν γεγόνασιν σωμάτων ϑεραπευταί, ὃ μὲν ἄρτους 
ϑαυμαστοὺς παρασχευάζων, ὃ δὲ ὄψον, ὃ δὲ οἶνον. 

Ἴσως ἂν οὖν ἡγανάχτεις, εἴ σοι ἔλεγον ἐγὼ ὅτι ἂν- 
ϑρωπε, ἑπαΐεις οὐδὲν περὶ γυμναστιχῆς" διαχόγους μοι 
λέγεις καὶ ἐπιϑυμιῶν παρασχευαστὰς ἀνϑρώπους, οὐχ 

ἐπαΐοντας χαλὸν χἀγαϑὸν οὐδὲν περὶ αὐτῶν, οἵ, ἂν οὕτω 
τύχωσιν, ἐμπλήσαντες χαὶ παχύναντες τὰ σώματα τῶν 
ἀνθρώπων, ἐπαινούμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν, πιροσαττολοῦσιν αὖ- 
τῶν χαὶ τὰς ἀρχαίας σάρχας" οἱ δ᾽ αὖ δὲ ἀπειρίαν οὐ 
τοὺς ἑστιῶντας αἰτιάσονται τῶν νόσων αἰτίους εἶναι καὶ 
τῆς ἀποβολῆς τῶν ἀρχαίων σαρχῶν, ἀλλ᾽ οἱ ἂν αὑτοῖς 

τ6 οἵτινες --- τὴ σπουδάζων Αἴπεη. 5, γ8 

Ι γυμιεα στενή τε καὶ ἰατρικὴ ἀφ]ανι (ορεῖ [ἢ Δρορτύαρβμα, Ηείη- 

ἀοτέ: ἡ ΒΤ 43 τούτων Β,γρ. Τ: τοιούτοι Τ᾽ 4 ὅτι ῬΑΥΙ5ΙΗἰ 1815 
εἴ 2110: ὅτι τὸ ΒΤ 6 πάσας ταῦτα ( οΥαῦϑ: πάσας ταύτας ΒΊ, 
πάσας Μογϑίααί ΕΤηΘ Πα. 12 7 σῶμα πραγματείας (ζοθεξ: σώματος 
πραγματείαν ΒΤ 8 τὰς ἄλλας τέχνας ἀΕ]εν! ζοθε 9 δεσποίνας 
ΒΤ: δέσποιναν ζορεῖ το τότε --- ὅτε Μαάν!ρ δάνετϑ. 1 412 (12 τὰ 
ΔΠΟΠντηι5 δρια ΒΡ διιπλίπ) ὅτε): τότε --- ὅτε ΒΤ (ὅτε λέγω ἀ6- 
Ιανι (ΟΡ οῦ) 12 ἄνϑρωποι οΟἸϊτα ἀα]ενῖς Αϑί 17 σπουδάζων 
ΒΤ: σπουδάζων ὅτι (οθεί 19 ὅτι --- ϑεραπευταί ἀφονὶ (οθοδέ 
20 ϑαυμάσιοι ΒΤ : ϑαυμαστοί Ἠφϊπάοτῇ 25 οὐδὲν Ἔι: οὐδὲ Τ' 
27 προσαπολοῦσιν Β: προσαπολλύουσιν Ὁ 48 οἱ δ᾽ Β: οἵδ᾽ Ὁ 

Ιο 
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τύχωσι τότε παρόντες καὶ συμβουλεύοντές τι, ὅταν δὴ 
αὐτοῖς ἥχῃ ἧ τότε πλησμονὴ γόσον φέρουσα συχνῷ ὕστε- 
ρον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ τοῦ ὑγιεινοῦ γεγονυῖα, τούτους αἰ- 
τιάσονται χαὶ ψέξουσιν χαὶ χαχόν τι ποιήσουσιν, ἂν οἷοί 

β τ᾽ ὦσι, τοὺς δὲ προτέρους ἐκείνους καὶ αἰτίους τῶν χα- 
κῶν ἐγκωμιάσουσιν. καὶ σὺ νῦν, ὦ Καλλίχλεις, ὁμοιότα- Ἐ: 
τον τούτῳ ἐργάξει" ἐγκωμιάζεις ἀνϑρώπους, οἱ τούτους 
εἱστιάχασιν εὐωχοῦντες ὧν ἐπεϑύμουν, χαί φασι μεγάλην 
τὴν ττόλεν τεεττοιηχέναι αὐτούς" ὅτι δὲ οἰδεῖ καὶ ὑττουλός 

το ἔστιν δὲ ἐχείνους τοὺς παλαιούς, οὐχ αἰσϑάνονται. ἄνευ 5818 
γὰρ σωφροσύνης χαὶ δικαιοσύνης λιμένων χαὶ νεωρίων 
χαὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμηυεπελή- 
χασι τὴν πόλιν᾽ ὅταν οὖν ἔλϑῃ ἢ χαταβολὴ αὕτη τῆς 
ἀσϑενείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιάσονται συμβούλους, 

15 Θεμιστοχλέα δὲ χαὶ Κίμωνα χαὶ Περιχλέα ἐγκωμιάσουσιν, 
(1778). φοὺς αἰτίους τῶν κακῶν" σοῦ δὲ ἴσως ἐπιλήψονται, ἐὰν 

μὴ εὐλαβῇ, χαὶ τοῦ ἐμοῦ ἑταίρου “ἀλκιβιάδου, ὅταν χαὶ 
τὰ ἀρχαῖα προσαττολλύωσι στρὸς οἷς ἐχτήσαντο, οὐχ αἷ- Β 

τίων ὄντων τῶν χαχῶν ἀλλῚ ἴσως συναιτίων. καίτοι ἔγωγξ 
20 ἀνόητον ττορᾶγμα χαὶ νῦν ὁρῶ γιγνόμενον καὶ ἀχούω τῶν 

παλαιῶν ἀνδρῶν πέρι. αἰσθάνομαι γάρ, ὅταν ἡ πόλις 
τινὰ τῶν ττολιτικῶν ἀνδρῶν μεταχειρίζηται ὡς ἀδικοῦντα, 
ἀγαναχτούντων χαὶ σχετλιαζόντων ὡς δεινὰ πάσχουσι" 
πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ τὴν πόλιν τεεττοιηχότες ἄρα ἀδίκως ὑπ (᾿ 2019) 

2: αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς ὃ τούτων λόγος" τὸ δὲ ὅλον ψεῦδός 
ἐστιν. προστάτης γὰρ πόλεως οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε ἀδίχως ς 
ἀπόλοιτο ὑπ ̓ αὐτῆς τῆς ττόλεως ἧς προστατεῖ" χινδυνεύξι 

γὰρ ταὐτὸν εἶναι, ὅσοι τε πολιτιχοὶ προσποιοῦνται εἶναι 
χαὶ ὅσοι σοφισταί. χαὶ γὰρ οἱ σοφισταί, τἄλλα σοφοὲ 

30 ὄντες, τοῦτο ἄτοτπτον ἐργάζονται πρᾶγμα φάσχοντες γὰρ 
ἀρετῆς διδάσχαλοι εἶναι πολλάκις κατηγοροῦσιν τῶν μα- 

το οὕτως οὐκ ἄνευ δικαιοσύνης οὐδὲ σωφροσύνης, ὦ Πλάτων, ἐνέπλησαν 
τὴν πόλιν συμμάχων καὶ φόρων χαὶ φλυαριῶν, ὡς σὺ φής Ατικεϊά, οΥ. 46 11 
267 Τἰπάοτξ ] 26 προστάτης --- 27 προστατεῖ Ατἱϑι[4. οΥ. 46 11 353 Ὀίπάοτξ 

τ δ) ΕἸΘΙΠΘΘΕΕ; δὲ ΒΊ ἘΠ ΟΝ. 1τ ὁ ἐγκωμιάσουσιν ΒΤ: ἐγκω- 
μιάζουσι σὐτη σοαϊςα Μεειτηδηπίαπο Γοθεῖ ] καὶ σὺ --- ἐπεϑύμουν 
Ῥοβὶ αἰσθάνονται ἰταῃϑροβιῖς (οραῖ γ τούτῳ ΒΤ: τούτοις 
Αὐυραβίαπι5, (οΡεΐ [0 τοὺς παλαιούς ἀε]ονὶς (οΡεῖ 12 τοι- 
ούτων φλυαριῶν ΒΊ, ΡτΟΙΘροτηθπᾶ Δ ΑΥβΈ Ἔτη: τοεούτων ΑΥ51166. 
δαςσίοτα ἀδιενιὶ (οραί 18 ἐκτήσαντο ΒΤ: ἐπεκτήσαντο (ΟὈεΐ 
21 πέρι αἰσϑάνομαι Ὀϊ: περιαισϑάνομαι ΒΤ 24 εἰ πολλὰ --- ἄρα, 
ἀδίκως Ἡεϊπάογξ, 428 γὰρ ΒΤ: ἄρα ΤΘΌ5ΟΠ]6 
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ϑητῶν, ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς αὐτούς, τοῦς τε μισϑοὺς ἄπο- 
στεροῦντες χαὶ ἄλλην χάριν οὐχ ἀποδιδόντες, εὖ παϑόντες 

Ὦ ὑπὶ αὐτῶν" καίτοι τούτου τοῦ λόγου τί ἂν ἀλογώτερον 
εἴη πρᾶγμα, ἀνϑρώπους ἀγαϑοὺς καὶ δικαίους γενομέ- 
νους, ἐξαιρεϑέντας μὲν ἀδικίαν ὑπτὸ τοῦ διδασκάλου, 5 
σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ ὃ οὐκ ἔχουσιν; 
οὐ δοχεῖ σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὠ ἑταῖρε; ὡς ἀληϑῶς 
δημηγορεῖν μὲ ἠνάγχασας, ὦ Καλλίχλεις, οὐχ ἐϑέλων 
ἀποχρίνεσϑαι. 

ΚΑΛ. Σὺ δ᾽ οὐκ ἂν οἷός τ᾽ εἴης λέγειν, εἰ μή τίς σοι το 
ἀποχρίνοιτο; : 

ἘνΤΌΣΟ; Ἔοιχά γξ᾽ γῦν γοῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, 
ἐπειδή μοι οὐχ ἐθέλεις ἀποχρίνεσϑαι. ἀλλ, ὦ ᾿γαϑέ, 
εἰπὲ πρὸς φιλίου, οὐ δοχεῖ σοι ἄλογον εἶναι ἀγαϑὸν 
φάσχοντα πετοιηχέναι τινὰ μέμφεσθαι τούτῳ, ὅτι ὑφ᾽ 15 
ἑαυτοῦ ἀγαϑὺς γεγονώς τε χαὶ ὧν ἔπειτα πονηρός ἔστιν; 

ΚΑΛ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩΏ. Οὐχοῦν ἀχούεις τοιαῦτα λεγόντων τῶν φασχόντων 

παιδεύειν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν; : 

520 ΚΑΛλ. Ἔγωγε" ἀλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνϑρώπων πέρι οὐ-- 20 
δενὸς ἀξίων; 

ΣΩ. Τί δ᾽ ἂν περὶ ἐχείνων λέγοις, οἱ φάσχοντες προ- 
ἑστάναι τῆς ττόλεως χαὶ ἐπιμελεῖσϑαι, ὅτεως ὡς βελτίστη 
ἔσται, πάλιν αὐτῆς χατηγοροῦσιν, ὅταν τύχωσιν, ὡς σο- 
γηροτάτης; οἴει τι διαφέρειν τούτους ἐκείνων; ταὐτόν, 25 
ωὠ μαχάρέ, ἐστὶν σοφιστὴς χαὶ ῥήτωρ, ἢ ἐγγύς, τι χαὶ 
παραπλήσιον, ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον πρὸς Πῶλον" σὺ δὲ δὲ 

Β ἄγνοιαν τὸ μὲν πάγχαλόν τι οἴει εἶναι, τὴν δητοριχήν, 
τοῦ δὲ καταφρονεῖς. τῇ δὲ ἀληϑείᾳ κάλλιόν ἔστιν σοφι- 
στιχὴ δητοριχῆς ὅσῳττερ νομοϑετιχὴ διχαστιχῆς χαὶ γυ- 30 
μναστιχὴὶ ἰατριχῆς" μόνοις δ᾽ ἔγωγε χαὶ ᾧμην τοῖς δημη- 
γόροις τὲ χαὶ σοφισταῖς οὐχ ἐγχωρεῖν μέμφεσϑαι τούτῳ 
τῷ πράγματι, ὃ αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πονηρόν ἔστιν 
εἰς σφᾶς, ἢ τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα χαὶ ἑαυτῶν κατη- 

3 καίτοι ἩἨεϊηδοτί: καὶ ΒΤ 6 ὃ ΒΤ: ᾧ Γιαυγοηζίαπαβ ΨἹΙ 85, 
ΒΕΚΙΚοΥ ἡ ἅτο πον ΒΤ: ἄλογον ΝΑΡΕΙ σοτήτῃ. ΠΠ 77 8 μὲ ΤΌ: 
μὲν Β τι Ροβῖ ἀποκρένοιτο Ρυποίατῃ Ροϑυϊΐ Ηεϊπάοσέ. 12 γ᾽ οὖν 
Ἱ, δὲ ἴῃ τηᾶτρ. { τείνω ΒΤ: ἀποτείνω ζορεῖ 22 περὶ ἐκείνων ΤΙ 
στερικείνων Β 24 αὐτῆς Β, 564 ΒΌΡΓΑ αὖ ταὰ5.. 28 τὴν ῥητορικήν 
ἀεϊενιε σορεῖ 31 καὶ ἀπίβ ῴεμην οὔ. Ῥδγίβϑιηὶ 1815 Εἴ 2110 338 
ΒΤ: ᾧ οχ βιγβηᾶ. ΜΟΥ Δ ΠΙΔΠ15 
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γορεῖν, ὅτι οὐδὲν ὠφελήχασιν οὕς φασιν ὠφελεῖν. οὐχ 
οὕτως ἔχει; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΙ. Καὶ προέσϑαι γε δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ μι- 

σϑοῦ, ὡς τὸ εἰκός, μόνοις τούτοις ἐνεχώρει, εἴστερ ἀληϑῆ 
ἔλεγον. ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργεσίαν τις εὐεργετηϑείς, οἷον 
ταχὺς γενόμενος διὰ παιδοτρίβην, ἴσως ἂν ἀτοστερήσειε 
τὴν χάριν, εἰ προοῖτο αὐτῷ ὃ παιδοτρίβης καὶ μὴ συν- 
ϑέμενος αὐτῷ μισϑὸν ὃ τι μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς τοῦ 
τάχους λαμβάνοι τὸ ἀργύριον" οὐ γὰρ τῇ βραδυτῆτι, οἷ- 
μαι, ἀδικοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι, ἀλλ᾽ ἀδικίᾳ" ἢ γάρ; 

ΚΑΛ. Μαί. 
ΣΩῷ. Οὐχοῦν εἴ τις αὐτὸ τοῦτο ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν, 

οὐδὲν δεινὸν αὐτῷ μήττοτε ἀδικηϑῇ, ἀλλὰ μόνῳ ἀσφαλὲς 
ταύτην τὴν εὐεργεσίαν προέσϑαι, εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό 
τις ἀγαϑοὺς ποιεῖν. οὐχ οὕτω; 

ΚΑΛ. Φημί. 
Σῷ. Διὰ ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοιχε, τὰς μὲν ἄλλας συμβου- 

λὰς συμβουλεύειν λαμβάνοντα ἀργύριον, οἷον οἰκοδομίας 
πέρι ἢ τῶν ἄλλων τεχνῶν, οὐδὲν αἰσχρόν. 

ΚΛΛ. ᾿Ἐοιχέ γε. 

ΣΩ. Περὶ δέ γε ταύτης τῆς πράξεως, ὅντιν᾽ ἂν τις 
τρόττον ὡς βέλτιστος εἴη χαὶ ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰχίαν 
διοικοῖ 7 ἢ πόλιν, αἰσχρὸν νενόμισται μὴ “φάναι συμβου- 
λεύειν, ἐὰν μή τις αὐτῷ ἀργύριον διδῷ. ἡ γάρ; 

ΚΑΛ. Μ.»αί. 

ΣΩ. “ἤλον γὰρ ὅτι τοῦτο αἴτιόν ἐστιν, ὅτι μόνη αὕτη 
τῶν εὐεργεσιῶν τὸν εὖ παϑόντα ἐπιϑυμεῖν ποιεῖ ἀντ᾽ εὖ 
ποιεῖν, ὥστε χαλὸν δοκεῖ τὸ σημεῖον εἶναι, εἶ εὖ ποιήσας 
ταύτην τὴν εὐεργεσίαν ἀντ᾽ εὖ πείσεται" εἰ δὲ μή, οὔ. 
ἔστι ταῦτα οὕτως ἔχοντα; 

ΚΑΛ. Ἔστιν. 

ΣΩ. Ἐπὶ ποτέραν οὖν με παραχαλεῖς τὴν ϑερατπείαν 
τῆς πόλεως, διόρισόν μοι τὴν τοῦ διαμάχεσϑαι .19η- 

8 αὐτῷ Τ: αὐτῷ Β 13 τὴν ἀδικίαν ἀδ]αν! (ορεῖ 14 μήποτε 
ἀδικηϑῇ ἀεῖενι Βαάπδιῃ Ευὺτηγ δτη. 82 ἀλλὰ ΝΊΠ405Ὀ. 21: αλλ ὁ ΒΤ 
16 τις ἀεἸενῖ (ορθοί 23 βέλτιστος ΕΧ ΕἸ 6Πη4. Δρορυύ. Ρ: ἀρῶν ΕΣ, 
ΒΤ | αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ΄ 24 διοικοῖ ἢ ἢ ΤΡ: διοικοίη ΒΙ συμβουλεύειν 
ΒΥ: συμιβουλεύσειν (ορεί 28 ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν Β: ἀντευποιεῖν Τ 
29 εἰ ΒΤ: εἰ ὁ Ἠεἰπάοτί, ἀ6]δνὶς ΘΟ Β] δἰ θυτηδο μοῦ 30 ἀντ᾽ εὖ σπεί- 
σεται ΒΤ 33 τὴν ΟΤΏ. ΨΊΠΔΟΡ. 21 
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ναίοις, ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται, ὡς ἰατρόν, ἢ ὡς δια- 
κονήσοντα χαὶ πρὸς χάριν ὁμιλήσοντα; τἀληϑῆ μοι εἶπέ, 
ὧ" καλλίκλεις" δίκαιος γὰρ εἶ, ὥσπερ 1 ἤρξω παρρησιά- 
Ἐρνα πρὸς ἐμέ, διατελεῖν ἃ νοεῖς λέγων" καὶ νῦν εὖ χαὶ 
γενναίως εἶπέ. 

ΚΑΛ. «“2Ζγω τοίνυν ὅτι ὡς διακονήσοντα. 
ΣΩ. Κολαχεύσοντα ἄρα με, ὦ γενναιότατε, παρα- 

χαλεῖς. 

ΚΑΛ. Εἴ σοι Μυσόν γε ἥδιον καλεῖν, ὦ Σώχρατες" 
ὡς εἰ μὴ ταῦτά γε ποιήσεις - 

Σῶ. Μὴ εἴπῃς ὃ πολλάκις εἴρηκας, ὅτι ἀποχτενεῖ μὲ 

ὃ βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ χαὶ ἐγὼ εἴπω, ὅτι πονηρός 7ε 
ὧν ἀγαϑὸν ὄντα" μηδ᾽ ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν τι ἔχω, ἵνα 
μὴ αὖ ἐγὼ εἴσχτω ὅτι ἀλλ ἀφελόμενος οὐχ ἕξει ὅ τι χρή- 
σηται αὐτοῖς, ἀλλ ὥσπερ με ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτως 
χαὶ λαβὼν ἀδίχως χρήσεται, εἰ δὲ ἀδίχως, αἰσχρῶς, εἰ δὲ 
αἰσχρῶς, χαχῶς. 

ΚΑΛ. Ὥς μοι δοχεῖ Σωχράτης πιστεύειν μηδ᾽ ἂν ἕν 
τούτων τεαϑεῖν, ὡς οἰχῶν ἐχποδὼν χαὶ οὐχ ἂν εἰσαχϑεὶς 
εἰς δικαστήριον ὑττὸ ττάνυ ἴσως μοχϑηροῦ ἀνϑρώπου καὶ 
φαύλου. 

ΣΏΩ. ᾿Ἵνόητος ἄρα εἰμί, ὦ Καλλίκλεις, ὡς ἀληϑῶς, εἶ 
μὴ οἴομαι ἕν τῇδε τῇ πόλει ὁντινοῦν ἄν, ὅ τι τύχοι, 
τοῦτο παϑεῖν. τόδε μέντοι εὖ οἷδ᾽ ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω εἰς (..τ77}} 

δικαστήριον περὶ τούτων τινὸς χιγδυνεύων ὧν σὺ λέγεις, 
πογηρός τίς μ᾽ ἔσται ὃ εἰσάγων" οὐδεὶς γὰρ ἂν χρηστὸς 
μὴ ἀδιχοῦντ᾽ ἄνϑρωπον εἰσαγάγοι" χαὶ οὐδέν γε ἄτοττον 
εἰ ἀποϑάνοιμι. βούλει σοι εἴπω δὲ ὅ τι ταῦτα προς- 
δοχῶ; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩΏ. Οἶμαι μετ᾽ ὀλίγων “1ϑηναίων, ἵνα μὲ εἴτεω μόνος, 

ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληϑῶς πολιτιχῇ τέχνῃ χαὶ πράττειν τὰ 

τι ὅπως Βί: ὥπως Ὁ 43 ὦ Καλλίκλεις ΔΡορΥ. Ματγοϊδηυτη 189: 
καλλίκλεις ΒΤ 7 κολακεύσοντα ΒΤ: ὡς κολακεύσοντα Ηεϊπάοτε 
9 εἰ μή σοι υσῶν γίγνεσθαι ἥδιον λεία» (ΟΥ̓ΠΑΥΪῸ5 ΘοΙορ. 80, εἰ μή 

ὅοε Μυσῶν γε ἥδιον εἶναι λείαν (Αβδια ΟΠι5 118 17: ὅτι Β (ἰη- 
Β66ᾳ6η5 Π ἀεετπιδηξατη αἰἴία]10) 14 χρήσηται 50Υ1051: χρήσεται 
ΒΊ, οἴ. 26, 28 26, 11 18 δοκεῖ Σωκράτης 50ΥἹρ5ὶ ΠΟΥ. ΠΟΙΉΓη. 
τος: διουιοῖν σώκρατες ΒΤ, οἴ. οδ8, 5 20 ὑπὸ -- φαύλου ἀεἰενῖξ 
Τδυβοῦῖθ 25 ὧν Γιδυτεπίδηις ΧΥΤῚ 8 5, Ηεἰπάοτέ: ὃ ΒΤ 27 μὴ. 
ΒΊ: μηδὲν (ονεοί 
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πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν" ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν λέγων 
τοὺς λόγους οὺς λέγω ἕχάστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, 
οὐ τιρὸς τὸ ἥδιστον, χαὶ οὐχ ἐϑέλων ποιεῖν ἃ σὺ παραι- 
γεῖς, τὰ χομψψὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω ὃ τι λέγω ἐν τῷ δικαστη- 

᾽ὔ Ν , “ ῶ ἐ 

ρίῳ. ὃ αὐτὸς δέ μοι χει λόγος, ὅνπερ πρὸς Πῶλον ἔλε- 
γον᾿ χρινοῦμαι γὰρ ὡς ἐν παιδίοις ἰατρὸς ἂν χρίνοιτο 
κατηγοροῦντος ὀψοποιοῦ. σχόττει γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο 
ὃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος ἐν. τούτοις ληφϑείς, εἰ αὐτοῦ χα- 

τηγοροῖ τις λέγων. ὅτι ὦ παῖδες, γολλὰ ὑμᾶς χαὶ χαχὰ 
ὅδε εἴργασται ἁνὴρ [χαὶ αὐτούς, καὶ τοὺς νεωτάτους 
ὑμῶν διαφϑείρει] τέμνων τε χαὶ κάων, χαὶ ἰσχναίνων καὶ 
σενίγων ἀπορεῖν ποιεῖ], τιιχρότατα πτώματα διδοὺς καὶ 
σεεινῆν χαὶ διινῆν ἀναγκάζων, οὐχ ὥσττερ ἐγὼ τιολλὰ καὶ 
ἡδέα χαὶ τεαντοδαττὰ ηὐώχουν ὑμᾶς" τί ἂν οἴει ἐν τούτῳ 
τῷ χκαχῷ ἀποληφϑέντα ἰατρὸν ἔχειν. εἰπεῖν; ἢ) εἰ" εἴποι 
τὴν ἀλήϑειαν, ὅτι ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὦ παῖδες, 
ὑγιεινῶς, πόσον οἴει ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους δικα- 
στάς; οὗ μέγα; 

ΚΑΛ. Ἴσως" οἴεσϑαί γὲ χρή. 
ΣΩ. Οὐχοῦν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν αὐτὸν ἔχεσϑαι, 

ὃ τι χρὴ εἰπεῖν; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

Σῶ. Τοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ οἶδ᾽ ὅτι πιάϑος τιάϑοιμι 
ἂν εἰσελϑὼν εἰς δικαστήριον. οὔτε γὰρ ἡδονὰς ἃς ἐκττε- 
πόριχα ἕξω αὐτοῖς λέγειν, ἃς οὗτοι εὐεργεσίας χαὶ ὦφε- 
λίας νομίζουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορίζοντας ζηλῶ οὔτε 
οἷς πορίζεται" ἐάν τέ τίς με ἢ νεωτέρους φῇ διαφϑείρειν 
ἀπορεῖν ττοιοῦντα, ἢ τοὺς τιρεσβυτέρους καχηγορεῖν λέ- 
γοντα πιχροὺς λόγους ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ, οὔτε τὸ ἀληϑὲς 

3 νεῦρα ἃ σὺ παραινεῖς νΕ] Ροϑβί ταῦτα ἰγληΒροηθηάδ νεὶ 46- 
Ιδηάδ 6558 σΘηβιξ Οοθεῖ 8 αὐτοῦ Τ: αὐτοῦ το ἁνὴρ ΒΕΚΚοΥ: 
ἀνὴρ ΒΤ | καὶ αὐτοὺς τὰ εἴργασται ἴγαχὶξ Ἠεϊμάοτ] καὶ αὐτοὺς --- 
διαφϑείρει ἀεϊενιῖ (ορεί 11 καὶ ἰσχναύρων καὶ πνίγων : ΒΤ: καὶ 
ἴσχων καὶ πνίγων γρ. ΟἸγΙΡΙΟαΟΥ5 12 ἀπορεῖν ποιεῖ ἀεἸανῖξ 
Μαάνὶρ δάνϑίβ. 1 412 (ροβί Μααν! βίυτη (ΟΡΕο() | πικρότατα ΒΊ:: 
πικρότατά τε Ἠοδιηδοτῇ, (οθεοΐ 14 ἐν τούτῳ τῷ κακῷ ἜΤ: ἐν τοι- 
ούτῳ κακῷ (οταῦόβ 1 εἰ εἴποι ἈρΡΟΡΥΆΡΒΑ, Θίθρμδηιβ: εἴποι ΒΤ 
17 πόσον ΔΡΟΡΥ. ΡΑΥβίπατῃ 1811, ΠΟΡΓΘΘ δάνθιβ. 1153: ὁπόσον ΒΤ 
Ι οἴει ἂν ΤΌ: ποιεῖ ἂν Β, ἂν οἴει (ορεί (δῇ ὁπόσον ἀ6]Θ μα ππ εἴ τί 
οἴει ἂν 5οΥἹ θη στη). 18 οὐ μέγα ἀοἰθνι (ορεί 9 ἴσως διοίογα 
ἘΠ ΓΒΟΒΙ ΡΟ ἀδΙονι (ορεί 24 Ἰλρυδά! ἃς Τ: ἡδονὰς Β 27 τοὺς 
ψεωτέρους Ἠ!Υ5ΟΠὶρ 
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πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, ὦ ἄνδρες διχασταί, οὔτε 
ἄλλο οὐδέν" ὥστε ἴσως, ὅ τι ἂν τύχω, τοῦτο τιείσομαι. 

ΚΑΛ. “οχεῖ οὖν σοι, ὦ Σώχρατες, χαλῶς ἔχειν ἄν- 
ϑρωπος ἐν πόλει οὕτως διαχείμενος χαὶ ἀδύνατος ὧν 
ἑαυτῷ βοηϑεῖν; 

ΣΩ. Εἰ ἐχεῖνό γε ἕν αὐτῷ ὑπάρχοι, ὦ Καλλίχλεις, ὃ 
σὺ πολλάχις ὡμολόγησας" εἰ βεβοηϑηχὼς εἴη αὑτῷ, μήτε 
περὶ ἀνθρώπους μήτε τιερὶ ϑεοὺς ἄδικον μηδὲν μήτε 
εἰρηχὼς μήτε εἰργασμένος. αὐτὴ γὰρ ᾿ βοήϑεια ἑαυτῷ 
πολλάκις ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν οὖν 
ἐμέ τις ἐξελέγχοι ταύτην τὴν βοήϑειαν ἀδύνατον ὄντα 

ἐμαυτῷ χαὶ ἄλλῳ βοηϑεῖν, αἰσχυνοίμην ἂν χαὶ ἐν πολλοῖς 
χαὶ ἐν ὀλίγοις ἐξελεγχόμενος χαὶ μόνος ὑπὸ μόνου, χαὶ εἶ 
διὰ ταύτην τὴν ἀδυναμίαν ἀττοϑνήσχοιμι, ἀγαναχτοίην 
ἄν" εἶ δὲ ,κολαχικῆς δητοριχῆς ἐνδείᾳ τελευτῴην ἔγωγε, 
εὖ οἶδα ὅτι ῥᾳδίως ἔδοις ἄν με φέροντα τὸν ϑάνατον. 
αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀποϑνήσχειν οὐδεὶς φοβεῖται, ὅστις μὴ 
παντάπασιν ἀλόγιστος τε χαὶ ἄνανδρός ἐστιν, τὸ δὲ ἀδι- 
χεῖν φοβεῖται" ττολλῶν γὰρ ἀδιχημάτων γέμοντα τὴν ψυ- 
χὴν εἰς “Ἵιδου ἀφιχέσϑαι πάντων ἔσχατον χαχῶν ἐστιν. 
εἰ δὲ βούλει, σοὶ ἐγώ, ὡς τοῦτο οὕτως ἔχει, ἐϑέλω λόγον 
λέξαι. 

ΚΑΛ. .21λλ ἐπείπερ γε καὶ τἄλλα ἐπέρανας, καὶ τοῦτο 
σεέραγον. 

ΣΩ. ἤχουε δή, φασί, μάλα χαλοῦ λόγου, ὃν σὺ μὲν 
ς , Ὁ: ς ἘῪ κα Ξ Ὁ ὉΝ ᾿ , ᾿ 3 ΕΞ 
ἡγῆσει μῦϑον, ὡς ἔγὼ οἶμαι, ἐγὼ δὲ λόγον: ὡς ἀληϑῆ 
γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν. ὥστπτερ γὰρ Ὅμηρος 
λέγει, διενείμαντο τὴν ἀρχὴν ὃ Ζεὺς χαὶ ὃ Ποσειδῶν καὶ 
ὃ Πλούτων, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβον. ἣν οὖν 
νόμος ὅδε περὶ ἀνθρώπων ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἀεὶ χαὶ νῦν 

26 ἄχουε --- ,8 λέγειν Ἐπ5εδ. ῬΥΘΕΡΑΥ. ΕνΔ ΠΕ. 12, 6 (ΤΙ 84 Τιπάοτἔ), 
ὙΒεοάοτεί. τβεγδρεαξ. 424 Οαἰξξ. [ 26 ἄχουε --- ττο, το ἀνϑρώποις 8108. 
εοῖος. 1, 41, 63} 26 ἄκουε --- ττο, τ5 ἀλλήλοιν ῬΙυΐατοῖ. ἃ Αροϊϊοη. :2ο Ε' 
Ι 28 Ηοπι. 1]. 15, 187 

2 πράττω ΒΤ: πράττων (οβεῖ (ροβξί πράττω ςοτηπηδ ἀα]ενῖξ 
Ἠεϊπαοτγῇ Ι οὔτε ΒΤ: "οὐδὲ Θ:ΔΠΡδυπὴ 7 ἕν (ογαῦ5: ἐν ΒΤ, ε- 
Ἰενὶ Ἠεϊηάοτέ (ἕν γε ἐκεῖνο ἴῃ ποῖ! ργοίαμς ἰάθτη ἨείπἀοΥΕ) |: ὃ σὺ 
Βι: ὃς σὺ Τ 8αυτῷτ: αὐτῷ Τ 9 μηδὲν ΒΤ: μηδὲν μηδ᾽ ἀνόσιον 
(ορθεῖ Ιο αὕτη γὰρ “ (οθει: αὕτη γάρ τις ΒΤ, τοιαύτη γάρ τις 
ῬεύβΟΠΙ]Ε, αὕτη γάρ τις ἢ ΗϊγΞομΡ 14 καὶ εἰ διὰ νοϊαδτάπε δὲ: 
καὶ ἰδίᾳ ΒΤ 
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ἔτι ἔστιν ἐν ϑεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τὸν μὲν δικαίως τὸν 
βίον διελϑόντα καὶ ὁσίως, ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς μαχά- 
ρων γύήσους ἀπιόντα οἰχεῖν ἔν πάσῃ εὐδαιμονίᾳ ἐχτὸς 
χκαχῶν, τὸν δὲ ἀδίχως καὶ ἀϑέως εἰς τὸ τῆς τίσεώς τε 
χαὶ δίκης δεσμωτήριον, ὃ δὴ Τάρταρον χαλοῦσιν, ἰέναι. 
τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου χαὶ ἔτει νεωστὶ τοῦ Διὸς 
τὴν ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες ἦσαν ζώντων, ἐκδίνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
δικάζοντες ῃ μέλλοιεν τελευτᾶν. καχῶς οὖν αἱ δίχαι ὃ ἐχρέ- 
γοντο᾽ ὃ τὲ οὖν Πλούτων χαὶ οἵ ἐπιμεληταὶ οἱ ἐχ μαχά- 
ρων γήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς τὸν Δία, ὅτι φοιτῷέν 
σφίσιν ἄνϑρωποι ἑκατέρωσε ἀγάξιοι. εἶπεν οὖν ὃ Ζεύς" 
ἀλλ᾿ ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον. νῦν μὲν γὰρ 
κακῶς αἱ δίχαι δικάζονται. ἀμπεχόμενοι γάρ, ἔφη, οἱ 
κρινόμενοι χρένονται᾽" ζῶντες γὰρ κρίνονται. πολλοὶ οὖν, 
ἡ δ᾽ ὅς, ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἡμφιεσμένοι εἰσὶ σώματά 
τὲ χαλὰ καὶ γένῃ καὶ γελούτους, καί, ἐπειδὰν ἡ χρίσις ῇ, 
ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ μάρτυρες, μαρτυρήσοντες ὡς δι- 
χαίως βεβιώχασιν᾽ οἱ οὖν δικασταὶ ὑττό τε τούτων ἐχ- 

πλήττονται, χαὶ ἅμα, χαὶ αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι δικάζουσι, 
πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτῶν ὀφϑαλμιοὺς χαὶ ὦτα χαὶ ὅλον 
τὸ σῶμα τπροχεχαλυμμένοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς ττάντα ἐτπεί- 
προσϑεν γίγνεται, χαὶ τὰ αὑτῶν ἀμφιέσματα, χαὶ τὰ τῶν 
κρινομένων. πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, γαυστέον ἑστὶν προει- 
δότας αὐτοὺς τὸν ϑάνατον᾽ νῦν γὰρ προΐσασι. τοῦτο μὲν 
οὖν χαὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηϑεῖ ὅπως ἂν πταύσῃ αὐτῶν. 
ἔπειτα γυμνοὺς χριτέον ἁττάντων τούτων" τεϑνεῶτας γὰρ 
δεῖ χρίνεσϑαι. καὶ τὸν χριτὴν δεῖ γυμνὸν εἶναι, τεϑνεῶτα, 
αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν ϑεωροῦντα ξξαίφνης 
ἀποθανόντος ἑχάστου, ἐρῆμον πάντων τῶν συγγενῶν καὶ 
χαταλιπόντα ἑπὶ τῆς γῆς πάντα ἐχεῖνον τὸν χόσμον, ἵνα 

τ τὸν μὲν -- « ἰέναι Ἐλι56Ὁ. 1. ο. (1 85 Ῥιπάοτ), 13,16 (11 2335 Πιηάογῖ), 
Ἰπεοάοτείς. ἐπεσαρευί. 425 Οδἰϑί. 26 ἔπειτα --- ττο, τ ἢ Ἐλι56 Ὁ. 1. ς,, Τπεοάογεί. 
{πεγαρεαΐ, 425 Οδιϑί. 

ι ἐν ϑεοῖς ἀ6Ἰ]αν! 6 Ί5Ή ἢ 16 6 κρόνου Τ: χρόνου Β (καὶ ἐπὲ 
κρόνου Ῥ]αΐατοἢι5) 7 ἐκείνῃ τῇ ϑίοραδβειιβ, Ρ] αἴδγοπμιϑβ; ἐκείνῃ ΒΤ 
9 οἱ ἐπιμεληταὲ οἱ ῬΙαΐδΥομι5;: οὗ ἐπιμεληταὶ ΒΤ, ἐπιμεληταὶ 5ῖο- 
Ῥδδιιβ 11 σφίσιν δίοθδεαιι5, Ρ]αἴδγοπιϑ: σφὲν, Β, σφιν Τὸ] ἑκατέ- 
ρωσε ἀνάξιοι ΤΌ: ἑκατέρως ἐαν ἀξιοι ΒΒ τῇ μάρτυρες μαρτυρήσοντες 
ΒΊ, δίοραβιβ: μαρτυρήσοντες Ρ]αίδγομι5, Γοραί 20 αὑτῶν Β: 
αὐτῶν 1, ἑαυτῶν ΡΙαίΑτοπι5 25 αὐτῶν ΒΤ; αὐτὸ ΡΙαίΐαγοθιι5, 
αὐτοὺς Ἡϊγϑοῃρ 427 δεῖ ΒΤ: δὲ δεῖ (ορεί 

( 4034} 
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δικαία ἡ χρίσις ἢ. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα ἐγνωκὼς πρότερος (. 1785) 
ἢ ὑμεῖς ἐποιησάμην δικαστὰς ὑεῖς ἐμαυτοῦ, δύο μὲν ἐχ 

524 τῆς “σίας, Μίνω τὲ χαὶ Ῥαδάμανϑυν, ἕνα δὲ ἐχ τῆς Εὐ- 
ρώπης, Αἰαχόν" οὗτοι οὖν ἐπειδὰν τελευτήσωσι, δικά- 
σουσιν ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν τῇ τριόδῳ, ἐξ ἧς φέρετον τὼ 5 
δδώ, ἢ μὲν εἰς μαχάρων γήσους, ἡ δ᾽ εἰς Τάρταρον. χαὶ 
τοὺς μὲν ἕχ τῆς “σίας ἹΡαδάμανϑυς χρινεῖ, τοὺς δὲ ἐκ 
τῆς Εὐρώπης Αἰαχός" Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα δώσω ἐπιδια- 
κρίνειν, ἐὰν ἀπορῆτόν τι τὼ ἑτέρω; ἵνα ὡς δικαιοτάτη ἢ 
χρίσις ἢ περὶ τῆς “πορείας τοῖς ἀνθρώποις. Ιο 

Ταῦτ᾽ ἔστιν, ὦ “Καλλίχλεις, ἃ ἐγὼ ἀχηχοὼς πιστεύω 
Β ἀληϑῆ εἶναι" χαὶ ἐχ τούτων τῶν λόγων τοιόνδε. τι λογέ- 

ζομαι συμβαίνειν. ὃ ϑάνατος τυγχάνει ὧν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψυχῆς χαὶ 
τοῦ σώματος, ἀπ᾽ ἀλλήλοιν" ἐπειδὰν δὲ διαλυϑῆτον ὁ ἄρα 15 
ἀπ ἀλλήλοιν, οὐ πολὺ ἧττον ἑκάτερον αὐτοῖν ἔχει τὴν 
ἕξιν τὴν αὑτοῦ, ἥνπερ, χαὶ ὅτε ἔζη ὃ ἄνϑρωπος, τό τε 
σῶμα τὴν φύσιν τὴν αὑτοῦ χαὶ τὰ ϑεραπεύματα χαὶ τὰ 

ϑ παϑήματα ἔνδηλα 7εάντα. οἷον εἴ τινος μέγα ἣν τὸ σῶμα 
φύσει ἢ τροφῇ ἢ ἀμφότερα ζῶ ζῶντος, τούτου χαὶ ἐπειδὰν 20 
ἀποϑάνῃ ὃ γεχρὸς μέγας, χαὶ εἰ παχύ, παχὺς χαὶ ἄπο- 
θανόντος, χαὶ τἄλλα οὕτως" χαὶ εἰ αὖ ἐπετήδευε χομᾶν, 
χομήτης τούτου χαὶ ὃ νεχρός. μαστιγίας αὖ εἴ τις ἦν καὶ 
ἔχνη εἶχε τῶν πληγῶν [οὐλὰς] ἐν τῷ σώματι ἢ ὑπὸ μα- 
στίγων ἢ ἄλλων τραυμάτων ζῶν, χαὶ τεϑνεῶτος τὸ σῶμα 25 

((. 4038) ἔστιν ἰδεῖν ταῦτα ἔχον᾽ ,.χαὶ" χατεαγότα εἴ του ἣν μέλη ἢ 
Ὦ διεστραμμένα ζῶντος, χαὶ τεϑνεῶτος ταῦτα ἔνδηλα. ἕνὶ 

δὲ λόγῳ, οἷος εἶναι πταρεσχεύαστο τὸ σῶμα ζῶν, ἔνδηλα 
ταῦτα χαὶ τελευτήσαντος ἢ πάντα ἢ τὰ πολλὰ ἐπί τινα 

τι ταῦτ᾽ --- τὸ εἶναι Τπεοάοτεέ. {πεγαρεαξ. 34 Οδῖβῇ. 1 τι ταῦτ᾽ ---- ττ3, 26 
προπηλαχιεῖ Ἐπ5ΕΌ. ῬΥααραυ. ενδηρ. τ2, 6 (11 85 ᾿ιηάοσῇ) 

1 πρότερος ΒΤ, Βίοραριι5: πρότερον Ρ]αΐατοῆυ5 6 ὁδὼ Β, 
5εα Δοοδηξιι5 ἴῃ 185. 9. ἀπορῆτον Μεειτηδπηΐδηθδ; ἀσόρ- 
ρητον ΒΤ | τῶ ἑτέρω Β: τῷ ἑτέρῳ Ψ 12 τοιονδέ ΒΤ. 17 ἥνπερ 
- τὴν αὑτοῦ ἀεϊενίε εἰ καὶ αηΐε τὴν φύσιν Δα ά. ΗϊγϑΟΗρ 18 καὶ ἡ 
ψυχὴ Ῥοϑί τό τε σῶμα δἀά. Ηδυά46 5ρ6ο. οΥἹἵ. 98 21 παχύ, παχὺς 
ΗΙγβο Πρ, Ῥθαβςο ΒΘ: παχὺς σαχὺς ΒΤ | καὶ ἀποϑανόντος ἀεΙανέ 
ΗἸγβομῖΡ 22 εἰ ΒΤ: εἴ τες Ηἰγβομῖρ 24 οὐλὰς ἀε]εν ΗδΙπηάοτί, 
ἴχνη τῶν πληγῶν ἀε]ενῖξ εξ οὐλὰς δηΐε εἶχεν {γδηβροβαῖξ ΗΙβομῖς 
26 καὶ κατεαγότα 50ΥἸΡ51: κατεαγότα ΡΒῚ": κατεαγότα τε ῬΑΥΙ5Ι 15 
2110, ἢ τῶρτο ἡρροὶ ἘΠΒΘΌΙα5 ἰ εἴ του Β, 564 εἴ ἴῃ ἴὰ85.0. 27 ταῦτα 
τονοῖα ΒΤ 29 ἢ πάντα ἘἸΠΑΕΙ56Ώ, Ἡεϊπάοτέ: ἣν πάντα ΒΤ 
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΄ - ΠΣ. ͵ - ῳ 3. ἢ ἡ ." ἊΝ 

χρόνον. ταὐτὸν δή μοι δοχεῖ τοῦτ᾽ ἄρα χαὶ περὶ τὴν ψυ- 
Ἁ ἊΣ δῷ , ἈΠΕΕῚ ΄ 3 Χ ο - -» 

χὴν εἶναι, ὦ Καλλίχλεις" ἔνδηλα πάντα ἐστὶν ἕν τῇ ψυχῇ, 
- -" ,ὔ -- ’ 

ἐπειδὰν γυμνωϑῇ τοῦ σώματος, τά τε τῆς φύσεως καὶ 
τὰ παϑήματα, ἃ διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ἑχάστου πράγματος 

-» - 5. 3 ΄, 

ἔσχεν ἐν τῇ ψυχῇ ὃ ἄνϑρωπος. ἐπειδὰν οὖν ἀφίκωνται 
᾽ὔ -» ΕἸ , Χ ς. 

παρὰ τὸν δικαστήν, οἱ μὲν ἐχ τῆς σίας παρὰ τὸν Ῥα- 
δάμανϑυν, ὃ Ῥαδάμανϑυς ἐχείνους ἐπιστήσας ϑεᾶται 
ς , ἈΝ ΄ὔ 3 2 Χ “ Ἄ ,ὕ Β] Ν ΄, 

ἑχάστου τὴν ψυχήν, οὐκ εἰδὼς ὅτου ἑστίν, ἀλλὰ πολλάχις 
ἘΞ: , , ͵, δ ς "5 

τοῦ μεγάλου βασιλέως ἐπιλαβόμενος ἢ ἄλλου ὁτουοῦν 
μ - 23 ς Ὁ - -» 

βασιλέως ἢ δυνάστου κατεῖδεν οὐδὲν ὑγιὲς ὃν τῆς ψυχῆς, 
-» Χ ς 

ἀλλὰ διαμεμαστιγωμένην χαὶ οὐλῶν μεστὴν ὑπὸ ἑἕπιορ- 
-» , , ς -“ Ἄ - ’, 

χεῶν καὶ ἀδικίας, ἃ ἑχάστη ἡ πρᾶξις αὑτοῦ ἐξωμόρξατο 
3 ᾿ ΄, ᾿ ΄ Ν ς Ν , ἘΥΕΒῚ 

εἷς τὴν ψυχήν, χαὶ πάντα σχολιὰ ὑπὸ ψεύδους χαὶ ἀλα- 
, κ᾿ 2φοὰ 2 Χ Ἂ τ ΠΞῚ, 2 , ΄ ς: 

ζονείας καὶ οὐδὲν εὐϑὺ διὰ τὸ ἄνευ ἀληϑείας τεϑράφϑαι 
, ᾿ - “ , 

καὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς χαὶ ὕβρεως καὶ ἀχρατίας 
τῶν πράξεων ἀσυμμετρίας τε χαὶ αἰσχρότητος γέμουσαν 
τὴν ψυχὴν εἶδεν. ἰδὼν δὲ ἀτίμως ταύτην ἀπέπεμψεν 

τ ΡΞ Ξ ᾿ τὺ ἘΞ κι 
εὐθὺ τῆς φρουρᾶς, οἱ μέλλει ἐλϑοῦσα ἀνατλῆναι τὰ 
σιροσήχοντα πτάϑη. Προσήχει δὲ πταντὶὲ τῷ ὃν τιμωρίᾳ 
2} ξ 9 χλλ 3 9 -" ,ὕ Ὰ "ἢ , ὔ 9 

ὄντι, ὑπ᾽ ἄλλου ὀρϑῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσϑαι 
, »Ὰ ᾿ ἈΞ Υ ὰ 

χαὶ ὀνίνασϑαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἀλλοις γίγνεσϑαι, ἵνα 
2 5 ς “᾿ ’ « ὉΧ , ΄ 

ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα ἃ ἂν πάσχῃ φοβούμενοι βελ- 
τίους γίγνωνται. εἰσὶν δὲ οἱ μὲν ὠφελούμενοί τε καὶ 

“ Χ -» γε Α δίκην διδόντες ὑπτὸ ϑεῶν τε χαὶ ἀνθρώττων οὗτοι, οἱ ἂν 
, ΄ ΄ [4 ῇ 

ἰάσιμα ἁμαρτήματα ἁμάρτωσιν" ὅμως δὲ δὲ ἀλγηδόνων 
Ψ - ᾿ 3 - 2 ’ὔ ΄ χαὶ ὀδυνῶν γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφελία καὶ ἐνθάδε χαὶ ἐν 

“ - 9 Ἁ ΝΑ 2 2 , 2 , ει 

Αιδου" οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσϑαι. οἵ 
3 ᾿ ,ὔ »-» ΄ 

δ᾽ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδιχήσωσι χαὶ διὰ τοιαῦτα ἀδιχήματα 
ΕΑ͂ΡΡΥ , ΄ , ἀνίατοι γένωνται, ἐκ τούτων τὰ παραδείγματα γίγνεται, 
χαὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν οὐχέτι ὀνένανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι 

το προσήκει --- 21 γίγνεσϑαι (εἸΠ1π5 ποοί. Ατἴε. 7, 14, 7| το προσήκει 
-- τις, 4 ἀνηρτημένους Ὑπεοάοτεί. ἐπεταρειξ. 242 δἱβέ., ϑυϊάδϑβ 5. ν. Πλάτων 
8όι ΒΕΚΙΚοΥ | 27 οἱ --- τ12, 5 νουϑετήματα Ἐλιβεῦ. ργδεραῦ. ενδῆξ. 13, τό (1 
234 Πιηάογῇ) 

6 ροβί Ῥαδάμανθυν Δαᾷ, οἱ δ᾽ ἐκ τῆς εὐρώπης παρὰ τὸν αἰακόν 
ῬΔΥΙΘΙΠΙΙ5 211Ὸ 7 ὁ ῥαδάμανϑυς ἐκείνους ἐπιστήσας ΒΤ: ἐκεῖνος 
ἐπιστὰς ΝΑΡΘΥ Ο5. οΥἹ. 8, ἐκεῖνος ἐπιστήσας (οὈοΐί 12 ἑκάστη ἡ 
τονούα ΒΤ 14 τεϑράφϑαι Β: τετράφϑαι Τ 15 ἀκρατίας ΒΒ: 

2 " “ «- - . « ) 

ἀκρασίας  τ7 εἶδεν Τ: ἴδεν Β 18 οὗ Τ: οἱ Β 20 ὑπ᾽ --- τεμω- 
ρουμένῳ ἀα]ον! ΗἸγΒΟμΡ 21 παραδείγματι ΜΊΠΑΟΌ. 21, ΕΟΥΒΊαΥ: 
παράδειγμά τι ΒΤ, παράδειγμα Ἐπ5ΕΌἾα5, ργορανὶ (ορεί | τοῖς ΟΠ. 
(εΠ11ι5, Τπεοάογείιβ : 

20 
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ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους ὁρῶντες διὰ τὰς 
ἁμαρτίας τὰ μέγιστα χαὶ ὀδυνηρότατα χαὶ φοβερώτατα 
πάϑη πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀτεχνῶς παραδείγματα 
ἀνηρτημένους ἐχεῖ ἐν “Ἵιδου ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τοῖς ἀεὶ 
τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις ϑεάματα χαὶ γουϑετήματα. 
ὧν ἐγώ φημι ἕγα καὶ “Ἰρχέλαον ἔσεσϑαι, εἶ ἀληϑῆ λέγει 
Πῶλος, χαὶ ἄλλον ὅστις ἂν τοιοῦτος τύραννος ἢ οἶμαι 
δὲ χαὶ τοὺς πολλοὺς εἶναι τούτων τῶν παραδειγμάτων 
ἐχ τυράννων χαὶ βασιλέων χαὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν πό- 
λεων πραξάντων γεγονότας" οὗτοι γὰρ διὰ τὴν ἐξουσίαν Ιο 

μέγιστα χαὶ ἀνοσιώτατα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνουσι. μαρ- 

τυρεῖ δὲ τούτοις χαὶ Ὅμηρος" βασιλέας γὰρ καὶ δυνάστας 
ἐχεῖνος ττεπτοίηχεν τοὺς ἐν “Ἧιδου τὸν ἀεὶ χρόνον τιμωρου- 
μένους, Τάνταλον χαὶ Σίσυφον χαὶ Τιτυόν" Θερσίτην δέ, 

χαὶ εἴ τις ἄλλος πονηρὸς ἦν ἰδιώτης, οὐδεὶς πεποίηκεν 
μεγάλαις τιμωρίαις συνεχόμενον ὡς ἀνίατον" [οὐ γάρ, 
οἶμαι, ἐξῆν αὐτῷ᾽ διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος τ ἦν ἢ οἷς ἐξῆν]. 
ἀλλὰ γάρ, ὦ Καλλίκλεις, ἐχ τῶν δυναμένων εἰσὶ χαὶ οἱ 

σφόδρα πονηροὶ γιγνόμενοι ἀνϑρωστοι" οὐδὲν μὴν. χωλύει 
χαὶ ἐν τούτοις ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἐγγίγνεσϑαι, καὶ σφόδρα 
γε ἄξιον ἄγασϑαι τῶν γιγνομένων" χαλεπὸν γάρ, ὦ Καλ- 
λίαλλεις, καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιον ἐν μεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ 
ἀδιχεῖν γενόμενον δικαίως διαβιῶναι. ὀλίγοι δὲ γίγνονται 
οἱ τοιοῦτοι" ἐπεὶ χαὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοϑι γεγόνασιν, πὰς εὐτρ 
δὲ χαὶ ἔσονται χαλοὶ χἀγαϑοὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν" τοῦ 
δικαίως διαχειρίζειν ἃ ἂν τις ἐπιτρέπῃ" εἷς δὲ χαὶ πάνυ 
ἐλλόγιμος γέγονεν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, “ἀριστεί- 
δὲς ὃ “Πυσιμάχου" οἱ δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, χαχοὶ γίγνον- 
ται τῶν δυναστῶν. Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὗ Ῥαδά- 
μανϑυς ἐχεῖνος τοιοῦτόν τινὰ λάβῃ, ἄλλο μὲν περὶ αὐτοῦ 
οὐχ οἶδεν οὐδέν, οὐϑ᾽ ὅστις οὔϑ' ὠντινων, ὅτι δὲ πονη- 
ρός τις᾽ χαὶ τοῦτο χατιδὼν ἀπέπεμψεν εἰς Τάρταρον, 

12 Ηοπιεσ. Οάνϑϑ. τι, 576 | τ8 ἀλλὰ --- 2ο δυναστῶν ΑτἱΞξεϊά. οΥ. 45 1 
τι5: Τιπηάουξ 21 χαλεπὸν - 26 ἐπιτρέπῃ Ὑπεοάογεεξ. ἐμπεγαρεαΐ. 46 Οαἶϑβξ. | 
29 ὅπερ -- τ13, 7 ἀπέπεμιψε Ὑπεοάοτεί. {πεγαρεαΐξ. 426 ἰαἰβξ, 

8 τούτων Ἡεϊπαοτί: τοὺς τούτων τῶν παραδειγμάτων Β, τοὺς 
τῶν παραδειγμάτων Τ, τούτων τῶν παραδειγμάτων Ἑυξερίαβ, τύ- 
πους τῶν παραδειγμάτων Μαάν!ρ δάνοιϑβ. 1 413 (τούτων εἶναι ἐκ 
βοσῖρϑίξ εἰ γεγονότας ἀε]εν! ΗΙγβΟ ΠΡ) τ6 οὐ γάρ -“-- οἷς ἐξῆν ἀ6- 
εν Μογϑβίδαίς Ἐτηβπᾶ. 12 18 δυναμένων ΒΤ: αὐτῶν Αὐβί465, 
ῬτοΡανι (ορεί 25 ἀρετὴν τὴν ΤιΑυγΘΠςΔππ5 ΝῚ ὃς; ἀρετὴν ΒΤ 
27 ἀριστείδης ΤΙ ἀριστίδης Β 
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ἐπισημηνάμενος, ἐάν τε ἰάσιμος ἐάν τε ἀνίατος “δοχῇ 
(1 1788) εἶναι" ὃ δὲ ἐχεῖσε ἀφικόμενος τὰ προσήκοντα πάσχει. δὰ 

ἐνίοτε δ᾽ ἄλλην εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωχυῖαν καὶ μετ᾽ ἀλη- 
ϑείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ἄλλου τινός, μάλιστα μέν, ἔγωγέ 

5 φημι, ὦ Καλλίχλεις, φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πράξαντος χαὶ 
οὐ πολυπραγμονήσαντος ἐν τῷ βίῳ, ἡγάσϑη τε καὶ ἐς 
μαχάρων νήσους ἀπέπεμψε. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ὃ Αἰα- 
χός᾽" ἑἕχάτερος τούτων δάβδον ἔχων δικάζει" ὃ δὲ Μίνως 
ἐπισχοτιῶν χάϑηται, μόνος ἔχων χρυσοῦν σχῆτιτρον, ὡς 

το φησιν Ὀδυσσεὺς ὃ Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν Ὀ 
χρύσεον σχῆπτρον ἔχοντα, ϑεμιστεύοντα 

γέχυσσιν. 
ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὸ τούτων τῶν λόγων πέ- 
πξισμαι, χαὶ σχοπῶ ὅπως ἀποφανοῦμαι τῷ χριτῇ ὡς 

15 ὑγιεστάτην τὴν ψυχήν" χαίρειν οὖν ἐάσας τὰς τιμὰς τὰς 
τῶν πολλῶν ἀνϑρώττων, τὴν ἀλήϑειαν σχοττῶν πειράσο- ( 4040) 
μαι τῷ ὄντι ὡς ἂν δύνωμαι βέλτιστος ὧν χαὶ ζῆν καὶ 
ἐπειδὰν ἀπττοϑνήσχω ἀττοϑνήσχειν. τταραχαλῶ δὲ καὶ τοὺς Ἑ 
ἄλλους πάντας ἀνθρώπους, χαϑ' ὅσον δύναμαι, καὶ δὴ 

20 χαὶ σὲ ἀντιπταραχαλῶ ἐπὶ τοῦτον τὸν βίον καὶ τὸν ἀγῶνα 
τοῦτον, ὃν ἐγώ φημι ἀντὶ πάντων τῶν ἐνθάδε ἀγώνων 
εἶναι, καὶ ὀνειδίζω σοι, ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει σαυτῷ βοη- 
ϑῆσαι, ὅταν ἡ δίχη σοι ῆ χαὶ ἡ χρίσις ἣν γυνδὴ ἐγὼ ἔλε- 
γον, ἀλλὰ ἐλϑὼν παρὰ τὸν δικαστὴν τὸν τῆς Αἰϊγί ένης ὑόν, 

25 ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ; χασμήσει χαὶ εἰλιγγιά- 591 
σεις οὐδὲν ἧττον ἢ ἐγὼ ἐνϑάδε σὺ ἐχεῖ, χαί σε ἴσως τυ- 
πτήσει τις ἐπὶ κόρρης χαὶ πάντως προπηλαχιεῖ. 

Τάχα δ᾽ οὖν ταῦτα μῦϑός σοι δοχεῖ λέγεσϑαι ὥσττερ 
γραὸς καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν, χαὶ οὐδέν γ᾽ ἂν ἦν ϑαυ- 

30 μαστὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ πῃ ζητοῦντες εἴχομεν αὖ-- 
τῶν βελτίω χαὶ ἀληϑέστερα εὑρεῖν᾽" νῦν δὲ δρᾷς, ὅτι 
τρεῖς ὄντες ὑμεῖς, οἵττερ σοφώτατοί ἐστε τῶν νῦν Ἑλλή- 
γων, σύ τὲ χαὶ Πῶλος καὶ Γοργίας, οὐκ ἔχετε ἀποδεῖξαι, Β 
ὡς δεῖ ἄλλον τινὰ βίον ζῆν ἢ τοῦτον, ὅσπερ καὶ ἐχεῖσε 

τι Ηοπι. Οάνξ5. τι, 5όο | 13 ἐγὼ --- ττ4,1τ συμφέρων Ὑπεοάοτγεῖ. τπετὰ- 
Ῥεῖ. 426 Οδιϑί. 

5 αὑτοῦ Τ: αὐτοῦ Β 8 νεῖρα ἑκάτερος -- νέκυσσιν 5ρυτία 
Ἰηαϊοαν Ηεϊηάοτ. 14 σκοπῶ ΒΤ: ἀσκῶ ἘΟΣ 15 ὑγιεστάτην 
τὴν ἼΡ; ἘΒΘΡΪα5: ὑγιεστάτην Β τΘσκοπῶν ΒΤ: ἀσκῶν Εσδρα 
26 ἢ ἢ Τ: 68 27 ἐπὶ κόρρης (οὐαί νϑᾶζ. Ἰ6οΐ,. 334: καὶ ἐπὲ κόρρης 
ἀτίμως ΒΤ, καὶ ἀτίμως Ἠεϊηάοτῇ 

βία συοῖ, Κ͵ΠΖ11 8 
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φαίνεται συμφέρων. ἀλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων 
ἐλεγχομένων μόνος οὗτος ἠρεμεῖ ὃ λόγος, ὡς εὐλαβητέον 

ἐστὶν τὸ ἀδιχεῖν μᾶλλον ἢ Υ τὸ ἀδιχεῖσϑαι, χαὶ παντὸς μᾶλ- 
λον ἀνδρὶ μελετητέον οὐ τὸ δοχεῖν εἶναι ἀγαϑὸν ἀλλὰ τὸ 
εἶναι, χαὶ ἰδίᾳ χαὶ δημοσίᾳ" ἐὰν δέ τις χατά τι χαχὸς 
γίγνηται, ᾿χολαστέος ἐστί, χαὶ τοῦτο δεύτερον ἀγαϑὸν 

ς μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γίγνεσϑαι καὶ κολαζόμενον δε- 
δόναι δίχην᾽ καὶ πᾶσαν χολαχείαν χαὶ τὴν περὶ ξαῦτον 
χαὶ τὴν περὶ τοὺς ἄλλους, χαὶ περὶ ὀλίγους χαὶ περὶ 
πολλούς, φευχτέον᾽ χαὶ τῇ ῥητορικῇ οὕτω χρηστέον ἐπὶ τὸ 
τὸ δίχαιον ἀεί, χαὶ τῇ ἄλλῃ πάσῃ πράξει. 

Ἐμοὶ οὖν ποι τρις ἀκολούϑησον ἐνταῦϑα, οἵ ἄφι- 
κὄμενος εὐδαιμονήσεις χαὶ ζῶν χαὶ τελευτήσας, ὡς ὃ λό- 
γος σημαίνει. καὶ ξασόν τινά σου χαταφρονῆσαι ὡς ἀνοή-- 

Ὦ του χαὶ προπηλαχίσαι, ξὰν βούληται, χαὶ ναὶ μὰ Δία σύ τῷ 
γε ϑαρρῶν πατάξαι τὴν ἄτιμον ταύτην πληγήν" οὐδὲν 
γὰρ δεινὸν πείσει, ἐὰν τῷ ὄντι ἧς χαλὸς κἀγαϑός, ἀσχῶν 
ἀρετήν. χἄπειτα οὕτω χοινῇ ἀσχύσαντες, τότε ἤδη, ἐὰν 
δοχῇ χρῆναι, ἐπιϑησόμεϑα τοῖς πολιτιχοῖς, ἢ" ὁποῖον ἂν 
τι ἡμῖν δοχῇ, τότε βουλευσόμεϑα, βελτίους ὄντες βου- 26 
λεύεσϑαι Τ᾽ νῦν. αἰσχρὸν γὰρ ἔχοντάς γε ὡς νῦν ̓ φαινό- 
μεϑα ἔχειν, ἔπειτα γεαγιεύεσϑαι ὡς τὶ ὄντας, οἷς οὐδέ- 

(4.5 ποτὲ ταὐτὰ δοχεῖ περὶ τῶν αὐτῶν, καὶ ταῦτα «περὶ τῶν 
ἘΕ μεγίστων" εἰς τοσοῦτον ἥχομεν ἀπαιδευσίας" ὥσπερ οὖν 

ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεϑα τῷ νῦν παραφανέντι, ὃς 25 
ἡμῖν σημαίνει, ὅτι οὗτος ὃ τρόπος ἄριστος τοῦ βίου, χαὶ 
τὴν διχαιοσύνην χαὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσχοῦντας χαὶ ζῆν 
χαὶ τεϑνάναι. τούτῳ οὖν “ἑπώμεϑα, χαὶ τοὺς ἄλλους πα- 

τὰ 

ρακαλῶμεν, μὴ ἐχείνῳ, ᾧ σὺ πιστεύων ἐμὲ παραχαλεῖς" 
-Ξ 

ἔστι γὰρ οὐδενὸς τε οί Καλλίχλεις. 4. ἢ 

τ ἀλλ --- ς δημοσία Ὑπεοάοτεϊ. 1. ς. 467 | το καὶ --- τι ἀεὶ Ατἰϑεῖά. οὐ. 45 
11 149 θιπάοτέ 

2 ὁ λόγος ἀεϊεν! (ορεῖ 6 τοῦτο ΒΤ: τοῦτο τὸ ἨἩεϊπάοτῇ 
12 πειϑόμενος ΒΤ: πιϑόμενος (ζοθεῖ, οἴ. 57,3 13 ὁ λόγος ΊΠαΟΡ. 
21: ὁ σὸς λόγος ῬΤ, ὁ σοφὸς λόγος Μὔπβομον ἘΙοο κοῖς. Ἰάητῦ. ΟΙ181, 
ὁ ὅσιος λόγος ΘοΕΒ6ὶ 1. ὁ. 730 16 πάρεχε πατάξαι (νεῖ 

Ἁ 
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ΜΕΝΩΝ 
γι ΞΟ - , 
ἢ περὶ ἀρετῆς [πειραστικὸς.] 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑ ΔΟΤΓΟῪ ΠΡΌΣΩΠΑ 

ΜΈΝΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΙ͂Σ ΜΈΝΩΝΟΣ, ΑΝΥΤΟΣ. 

Ἔχεις μοι εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἄρα διδαχτὸν ἡ Ν᾽ ἀρετή; 
ἢ οὐ διδαχτὸν ἀλλ᾽ ἀσχητόν; ἢ οὔτε ἀσχητὸν οὔτε μαϑη- 
τόν, ἀλλὰ φύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις ἢ ἄλλῳ 
τινὶ τρόπῳ; 

Σῶ. Ὁ Μένγων, πρὸ τοῦ μὲν Θετταλοὶ εὐδόχεμοι ἦσαν 
ἐν τοῖς Ἕλλησιν χαὶ ἐθαυμάζοντο ἐφ᾽ ἱσετειχῇ τὲ καὶ 
πλούτῳ, νῦν δέ, ὡς ἑμοὶ δοχεῖ, καὶ ἐπὶ σοφίᾳ, καὶ οὐχ 
ἥχιστα οἱ τοῦ σοῦ ἑταίρου ᾿““ριστίππου ττολῖται  Δαρι- 
σαίου]. τούτου δὲ ὑμῖν αἴτιός ἐστι ΤὈργίας" ἀφικόμενος 
γὰρ εἰς τὴν πόλιν ἐραστὰς ἐπεὶ σοφίᾳ εἴληφεν ᾿“λευαδῶν 
τὲ τοὺς πρώτους, ὧν ὃ σὸς ἐραστής ἐστιν “Ἱρίστιτυπος, 
χαὶ τῶν ἄλλων Θετταλῶν" χαὶ δὴ χαὶ τοῦτο τὸ ἔϑος ὑμᾶς 
εἴϑικχκεν, ἀφόβως τε χαὶ μιεγαλοτυρξττῶς ἀποχρίνεσϑαι, 
ἐάν τίς τι ἔρηται, ὥσπερ εἰχὸς τοὺς εἰδότας, ἅτε καὶ αὖ- 
τὸς παρέχων αὑτὸν ἐρωτᾶν τῶν “Βλλήνων τῷ βουλομένῳ 
ὃ τι ἄν τις βούληται, καὶ οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποχρινόμενος. 
ἐνθάδε δέ, ὠ φίλε Μένων, τὸ ἐναντίον περιέστηχεν" 
ὥστστερ αὐχμός τις τῆς σοφίας γέγονεν, καὶ χινδυνεύει ἔχ 
τῶνδε τῶν τόπων παρ᾽ ὑμᾶς οἴχεσϑαι ἢ σοφία. εἶ γοῦν 
τινα ἐϑέλεις οὕτως ἐρέσϑαι τῶν ἐνϑάδε, οὐδεὶς ὅστις οὐ 
γελάσεται χαὶ ἐρεῖ" ὠ ξένε, χιγδυνεύω σοι δοχεῖν μαχά- 

8 ᾿“ριστίππου ἅἀε]ονὶ ΝΑΡΘΥ σομτη. 11 63 [ πολῖται ΝΑΡΕΥ: 
σπτολῖται λαρισαίου ΒΤ, πολῖται λαρισσαίου ἱ, πολῖται λαρισσαῖοι 
ΔΡΟΡΥ. (ΙΒ ΙΔ ητη 155 το ἀλευαδῶν Β, 564 1 ἴῃ ἴ45. 14 αὐτὸς 
ΕΧ δπηθηα. ΔΡΟΡΥ. (ΟἹ 5] ΙΔ ΉΌΤ τος; αὐτοῖς ΒΤ, 5εἀ ς ἴῃ τα5. Β 
15 αὑτὸν Β: αὐτὸν Τ᾽ 17 τὸ ἐναντίον ΒΤ΄; τὸ πρᾶγμα εἰς τοὐναν- 
τίον (οβεί 19 ἡ σοφία ἀφ]ονι Βαιίοῦ 20 ἐρέσϑαι Β, 564 ἐ 
1Ὲ 185. 
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,ὔ Ξ 9 ᾿ - 27 ᾿ Μ»ΜΩ32 ὦ ’ 

ριός τις εἶναι, ἄρετην γοῦν εἴτε διδαχτὸν εἴϑ' ὁτῳ τρόπῳ 
δταραγίγνεται εἰδέναι" ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω εἴτε διδακτὸν 
εἴτε μὴ διδακτὸν εἰδέναι, ὥστ᾽ οὐδὲ αὐτό, ὅ τι ποτ᾽ ἐστὶ 
τὸ σταράπταν ἀρετή, τυγχάνω εἰδώς. Ἐγὼ οὖν καὶ αὗτός, 

Β ὦ Μένων, οὕτως ἔχω συμπένομαι τοῖς πολίταις τούτου 5 
τοῦ πράγματος, χαὶ ἐμαυτὸν χαταμέμφομαι ὡς οὐχ εἰδὰ ς (..τ792) 

2 Ρ- , « . Ξ ’ - ([ 4.5) περὶ ἀρετῆς τὸ σταράττανγ᾽ ὃ δὲ μὴ οἶδα τέ ἐστιν, πῶς ἂν 
-Ο , 2 , 2 - -’ 5 

ὑποῖόν γέ τι εἰδείην; Υ δοχεῖ σοι οἷόν τε εἶναι, ὅστις 
Μένωνα μὴ γιγνώσχει τὸ παράπαν ὅστις ἐστίν, τοῦτον 
εἰδέναι εἴτε χαλὸς εἴτε πλούσιος εἴτε χαὶ γενναῖός ἔστιν, το 

Α 2 , ΞΞ ν- ΑΒ γ τ 

εἴτε χαὶ τἀναντία τούτων; δοχεῖ σοι οἷόν τ᾽ εἶναι; 
2 , Ν ΕΥ̓ , » 

σ ΜΕΝ. Οὐχ ἔμοιγε. ἀλλὰ σύ, ὦ Σώχρατες, ἀληϑῶς 
2 “ ’ 3 -- τὸ 

οὐδ᾽ ὁ τι ἀρετή ἐστιν οἶσϑα, ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ χαὶ 
οἴχαδε ἀτταγγέλλωμεν; 

ν ΄ ἼΣ Ε- Ν ᾿ ἐὖ , 
ΣΩ, Μὴ μόνον γε, ὦ ἑταῖρε, ἀλλὰ χαὶ ὅτι οὐδ᾽ ἄλλῳ τς 

πω ἐνέτυχον εἰδότι, ὡς ἐμοὶ δοχῶ. 
, ΄ - , ΄ ς ΄ Ὑ 

ΜΕΝ. Τί δέ; Τοργίᾳ οὐχ ἐνέτυχες ὅτε ἐνθάδε ἣν; 
, 

Σῷ. Ἔγωγε. 
Ε 2 9 Ὁ 257 

ΜΕΝ. Εἶτα οὐχ ἐδόχει σοι εἰδέναι; Ξ 
2 ΄ ψ ΄ ἣΣ , «“ 2 2} 

ΣΩ, Οὐ πάνυ εἰμὲ μνήμων, ὦ Μένων, ὥστε οὔκ ἔχω 20 
ϑ- - ’ - ᾽ὔ , 2 

εἰπεῖν ἐν τῷ τταρόντι, ττῶς μοι τότε ἔδοξεν. ἀλλ ἴσως 
Ὦ ἐχεῖνός τὲ οἶδεν, χαὶ σὺ ἃ ἐχεῖνος ἔλεγεν" ἀνάμνησον οὖν 

με, πῶς ἔλεγεν. εἰ δὲ βούλει, αὐτὸς εἰχτέ" δοχεῖ γὰρ δή 
που σοὶ ἅττερ ἐχείνῳ. 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε. 25 
ΣΩ. Ἐχεῖνον μὲν τοίνυν ἐῶμεν, ἐπειδὺὲ χαὶ ἄπεστιν" 

σὺ δὲ αὐτός, ὠ πρὸς ϑεῶν, Μένων, τί φὴς ἀρετὴν εἶναι; 
εἰπὲ χαὶ μὴ φϑονήσῃς, ἵνα εὐτυχέστατον ψεῦσμα ἐψευ- 
σμένος ὦ ὦ, ἂν φανῇς σὺ μὲν εἰδὼς χαὶ Τοργίας, ἐγὼ δὲ 
εἰρηχὼς μηδενὶ πτώποτε εἰδότι ἐντετυχηχέναι. 30 

ἘΞ ΜΕΝ. “41λλ᾽ οὐ χαλεττόν, ὠ Σώχρατες, εἰπεῖν. πρῶτον 
μέν, εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρετήν, ῥάσδιον, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀν- 
δρὸς ἀρετή, ἱχανὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως πράττειν, χαὶ 

1 ἀρετὴν --- 2 εἰδέναι ἀφ]ανῖξ ΝΑΡεΥ Πομηπη. Π64 2 τοσούτου 
Βυζτδηη: τοσοῦτον ΒΤ 3 ὥστ᾽ ϑ.ΔΠΌΡάυπι: ὡς ΒΤ] αὐτὸ .Β 
8 γέ τι ΒΤ: γέ τί ἐστιν ΝΆΒΕΥ σοτητη. Π 64, ἐστεν Τιαυτεηίίδηυ5 ΝῊ 
ὃς 9 τοῦτον Β: τούτων Τ' 11 εἴτε καὶ ΒΤ: εἴτε ῬΑΙδἰΠα5 173 
] δοκεῖ --- εἶναι ἀδ]εν Αϑί τη δὲ Τ: δαὺ Β 22 νεῦρα ἀνάμνης 
σον --- ἐρ᾿ κὦ Ρυηςῖῖβ ποίφία ἢ Τὸ 26 μὲν τοίνυν Τὶ; μέντοι νῦν Β 
27 εἶναι, ἀἰϊδίηχι δ ηάο 28 εἰπὲ Γι υτεη ἴδηι ΧΙν 8:: εἶπον 
ΒΒ  ἸἨ  Ἔ 32 ῥάδιον εἴ αὕτη --- ἀρετή ἀε]ενὶς Ψετ- 
τηΘἤγθῃ ΡΙαΐ. ϑίαά. 11 
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σιράττοντα τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 
χακῶς, χαὶ αὐτὸν εὐλαβεῖσϑαι μηδὲν τοιοῦτον παϑεῖν. 
εἰ δὲ βούλει γυναικὸς ἀρετήν, οὐ χαλεγτὸν διελϑεῖν, ὅτι 
δεῖ αὑτὴν τὴν οἰχίαν εὑ οἰχεῖν, σῴζουσάν τὲ τὰ ἔνδον χαὶ 
κατήκοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός. καὶ ἄλλη ἐστὶν παιδὸς ἃ ἀρετή, 
χαὶ ϑηλείας χαὶ ἄρρενος, καὶ πρεσβυτέρου ἀνδρός, εἰ μὲν 
βούλει, ἐλευϑέρου, εἰ δὲ βούλει, δούλου. καὶ ἄλλαι πτάμ- 
πολλαι ἀρεταί εἰσιν, ὥστε οὐχ ἀπορία εἰτιεῖν ἀρετῆς στέρι 
ὅ τι ἔστιν χαϑ' ἑχάστην γὰρ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἢλι- 
χιῶν πρὸς ἕχαστον ἔργον ἕχάστῳ ἡμῶν ἢ ἀρετή ἔστιν" 
ὡσαύτως δέ, οἶμαι, ὦ Σώκρατες, χαὶ ἡ καχία. 

Σὼ. Πολλῇ γέ τίνι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσϑαι, ὦ Μένων, 
εἶ μίαν ζητῶν ἀρετὴν σμῆνός τι ἀνηύρηχα ἀρετῶν παρὰ 
σοὶ χείμενον. ἀτάρ, ὠ Μένων, χατὰ ταύτην τὴν εἰκόνα 
τὴν περὶ τὰ σμήνη, εἴ μου ἐρομένου μελίττης τιερὶ οὐσίας 
ὃ τί γτοτ' ἔστιν, πολλὰς καὶ σπαντοδα τὰς ἔλεγες αὐτὰς 
εἶναι, τέ ἂν ἀπεχρίνω μοι, εἴ σε ἠρόμην" ἀρα τούτῳ φὴς 
πολλὰς χαὶ παντοδαπὰς εἶναι χαὶ διαφερούσας ἀλλήλων, 
τῷ μελίττας εἶναι; ἢ τούτῳ μὲν οὐδὲν διαφέρουσιν, ἄλλῳ 
δέ τῳ, οἷον ἢ χάλλει ἢ μεγέϑει ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τοιούτων; 
εἰπέ, τέ ἂν ἀπεχρίνω οὕτως ἐρωτηϑείς; 

ΜΕΝ. Τοῦτ᾽ ἔγωγξ, ὅτι οὐδὲν διαφέρουσιν, ἣ μέλιτται 
εἰσίν, Υ ἑτέρα τῆς ἑτέρας. 

ΣΩ. Εἰ οὖν δἶπτον μετὰ ταῦτα᾽ τοῦτο τοίνυν μοι αὐτὸ 

εἶπέ, ὦ Μένων, ᾧ οὐδὲν διαφέρουσιν ἀλλὰ ταῦτόν εἶσιν 
ἅπασαι" τί τοῦτο φὴς εἶναι; εἶχες δήπου ἂν τί μοι 
εἰχτεῖν; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν" κἂν εἰ πολλαὶ 

χαὶ παντοδαπαί εἶσιν, ἕν γέ τι εἶδος ταὐτὸν ἅπασαι 
ἔχουσιν, δέ ὃ εἰσὶν ἀρεταί, εἰς ὃ καλῶς που ἔχει ἀπο- 

13 εὖ γε -- ὅτι μίαν ἀρετὴν ἐρωτηϑεὶς σμῆνος ἀρετῶν κεκίνηκας 
ῬΙαΐατοῃ. Ἐς, πολυφιλίας 93 Ὁ 

3 ἀρετήν, ὅτι [δεῖ αὐτὴν) τὴν ΝΕΥΓΊΘΉΓΘΗ ἡ βούλει ρῬοϑβί δὲ 
ἄεϊονι σοραὲ τὸ ἢ ΒΌΡΓΑ νεύβιη Τ᾽ 12 κεχρῆσϑαι ΒΤ: χρῆσθαι 
Ῥδ]δίη5 173 13 παρὰ σοὶ κείμενον ΤΑυΥΘ.ΓΙΔ 115 Ν]] 85, ΕαἸΟΥ 
ΒΙΡοπεημ5: παρὰ σοὶ κειμένων ΒΤ, παρὰ σοῦ κινουμένων (νΕ] κεκε- 
γη μένε") αεάϊκε 14 κατὰ ταύτην τὴν ΒΤ: κατ᾽ αὐτὴν ταύτην τὴν 
ΘίΔ]ΠΡδῦτη (τὴν στεοὶ τὰ σμήνη ἀεϊανι ΝΑ οΥΓ σοτηπ. 1 64) ἘΡΩΣΣ 
μου ΒΤ: εἰ ἐμοῦ ΑΞ: | περὶ Βαυϊζπηδπη: πέρι ΒΊ' 17 ἠρόμην Β: 

εἰρόμην Τ' 25. Μένων" ᾧ ἀϊπεηχιε ΒΕΚΚΕΙ 29 ἀρετῶν᾽ ΡὈΥΪΠΊι5 
ἀἰπηχις 5.4] ΌΡ δύ | κἂν εἰ ΒΤ: καὶ εἰ Η]ΥΒΟΠὶρ 

{2 

Β 
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βλέψαντα τὸν ἀποχρινόμενον τῷ ἐρωτήσαντι ἐχεῖγο δὴ- 
Ὦ λῶσαι, ὃ τυγχάνει οὖσα ἀρετή" ἢ οὐ μανϑάνεις ὃ τι 

λέγω; 
ΜΕΝ. Δοχῶ γέ μοι μανϑάνειν" οὐ μέντοι ὡς βούλο- 

μαί γέ πω κατέχω τὸ ἐρωτώμενον. ξ 
ΣΩ. Πότερον δὲ περὶ ἀρετῆς μόνον σοι οὕτω δοχεῖ, 

ὦ Μένων, ἄλλη μὲν ἀνδρὸς εἶναι, ἄλλη δὲ γυναιχὸς καὶ 
τῶν ἄλλων, Τ᾽ χαὶ περὶ ὑγιείας χαὶ περὶ μεγέϑους καὶ 
περὶ ἰσχύος ὡσαύτως; ἄλλη μὲν ἀνδρὸς δοχεῖ σοι εἶναι 
ὑγίεια, ἄλλη δὲ γυναικός; ἢ ταὐτὸν πανταχοῦ εἶδός το 
ἔστιν, ἐάν περ ὑγίεια ἢ, ἐάν τε ἕν ἀνδρὶ ἐάν τε ἐν ἄλλῳ 

Ἑ ὅὁτῳοῦν ῇ; 

ΜΕΝ. Ἡ αὐτή μοι δοχεῖ ὑγίειά γε εἶναι καὶ ἀνδρὸς 
χαὶ γυναιχός. 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν χαὶ μέγεϑος χαὶ ἰσχύς; ἐάν περ ἰσχυρὰ τς 
γυνὴ ἢ, τῷ αὐτῷ εἴδει χαὶ τῇ αὐτῇ ἰσχύϊ ἰσχυρὰ ἔσται; 
τὸ γὰρ τῇ αὐτῇ τοῦτο λέγω" οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ 

στ 

ἰσχὺς εἶναι ἢ ἰσχύς, ἐάν τε ἐν ἀνδρὶ ἢ ἐάν τε ἐν γυναιχέ" 
ἢ δοχεῖ τί σοι διαφέρειν; 

ΜΕΝ. Οὐχ ἔμοιγε. 20 
8. ΣΘΩ. Ἡ δὲ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἀρετὴ εἶναι διοίσει τι, ἐάν 

τε ἕν παιδὶ ἢ ἐάν τε ἐν πρεσβύτῃ, ἐάν τε ἐν γυναικὶ ἐάν 
τε ἐν το 

ΜΕΝ. Ἔμοιγέ πως δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, τοῦτο οὐχέτι 
ὁμοῖον εἶναι τοῖς ἄλλοις τούτοις. 25 

ΣΩ. Τί δέ; οὐχ ἀνδρὸς μὲν ἀρετὴν ἔλεγες πόλιν εὖ 
διοιχεῖν, γυναιχὸς δὲ οἰχίαν; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. “Τρ οὖν οἷόν τε εὖ διοιχεῖν ἢ πόλιν ἢ οἰχέαν ἢ 
ἄλλο ὁτιοῦν, μὴ σωφρόνως χαὶ δικαίως διοιχοῦντα; 30 

Β ΜΕΝ. Οὐ δῆτα 
Ξ - Υ͂ ᾿ Α ’ - 

ΣΩ. Οὐχοῦν αν 7τξ0 δικαίως χαὶ σωφρονως διοιχῶσιν, 

δικαιοσύνῃ χαὶ σωφροσύνῃ διοιχήσουσιν; 
ΜΕΝ. ζνάγχη. 
ΣΩ, Τῶν αὐτῶν ἄρα ἀμφότεροι δέονται, εἴπερ μέλ- 35 

1: ἀποκρινόμενον ῬΑΙΑίηιι5 173, ΔΡΟΡΥ. ῬΑ ΠΤ 1812: ἄπο- 
κρινάμενον ΒΤ 13 γε Τιαυγοηίίδηιϑ Ν] ὃς, Ἐ᾿, Α. ΝοΙ: τε ΒΤ 
(ὑγίεια εἶναι ἀνδρὸς Ῥαϊαίπιι5. 173) 17 διαφέρει ΒΤ: διαφέρειν 
Ταυγοηζδηιϑ ΝῚ 85, Θίερῃδηιβ 18 ἡ ἰσχὺς ἐάν τε ΤΊ: ἡ ἰσχὺς εἶ. 
ἄντε ΒΒ 26 δὲΤ: δαὶ Β 33 δικαιοσύνῃ καὶ σωφροσύνῃ ἕανεῖα ΒΤ 
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λουσιν ἀγαϑοὶ εἶναι, καὶ Υ γυνὴ καὶ ὃ ἀνήρ, δικαιοσύνης 
χαὶ σωφροσύνης. 

ΜΕΝ. Φαίνονται. 
ΣΩ. Τί δέ; παῖς καὶ πρεσβύτης μῶν ἀκόλαστοι ὄντες 

5. χαὶ ἄδιχοι ἀγαϑοὶ ἂν ποτε γένοιντο; 
ΜΕῈ. Οὐ δῆτα. 
Σῶ. ᾿““λλὰ σώφρονες χαὶ δίχαιοι; 
ΜΕΝ. ΜΝναί. 
ΣΩ. Πάντες ἂρ ἄνϑρωποι τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀγαϑοί 

1ο εἰσιν᾽ τῶν αὐτῶν γὰρ τυχόντες ἀγαϑοὶ γίγνονται. 
ΜΕΝ. Ἔοικεν. 
Σϑ Οὐχ ἂν “δήπου, εἴ “δὰ μὴ ἢ αὑτὴ ἀρετὴ ἢν αὐτῶν, 

τῷ αὐτῷ ἂν τρόπῳ ἀγαϑοὶ ἧσαν. 
ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. 

ΙΞ ΣΩ, Ἐπειδὴ τοῖνυν ἢ αὐτὴ ἀρετὴ πάντων ἔστιν, πειρῶ 
εἰπεῖν καὶ ἀναμνησθῆναι, τέ αὐτό φησι Γοργίας εἶναι καὶ 
σὺ μετ᾽ ἐχείνου. 

ΜΕΝ. Τί ἄλλο γ᾽ ἢ ἄρχειν οἷόν τ' εἶναι τῶν ἀνϑρώ- 
πων; εἴπερ ἕν γέ τι ζητεῖς κατὰ πάντων. 9) 

20 Σῶ. “λλὰ μὴν ζητῶ γε. ἀλλ ἂρα χαὶ παιδὸς ἢ ῃ αὐτὴ 
ἀρετή, ὦ Μένων, χαὶ δούλου, ἄρχειν οἷόν τὲ εἶναι τοῦ 
δεσπότου, καὶ δοκεῖ σοι ἔτι ἂν δοῦλος εἶναι ὃ ἄρχων; 

ΜΕΝ. Οὐ πάνυ μοι δοχεῖ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐ γὰρ εἰκός, ὠ ἄριστε. ἔτι χαὶ τόδε σχόπει" 

25 ἄρχειν φὴς οἷόν τ᾽ εἶναι" οὐ προσϑήσομεν αὐτόσε τὸ δι- 
χαίως, ἀδέκως δὲ μή; 

ΜΕΝ. Οἶμαι ἔγωγε" ἡ γὰρ δικαιοσύνη, ὦ Σώχρατες, 
ἀρετή ἐστιν. 

ΣΩ, Πότερον ἀρετή, ὦ Μένων, ἢ ἀρετή τις; Ε 

30 ΜΕΝ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

ΕΣ) ΣΟ. Ὡς περὶ ἄλλου ὁτουοῦν. οἷον, εἶ βούλει, στρογ- 
γυλότητος πέρι εἴχτοιμ ἂν ἔγωγε, ὅτι σχ μά τί «ἔστιν, οὐχ 
οὕτως ἁπλῶς ὃ ὅτι σχῆμα. διὰ ταῦτα δὲ οὕτως ἂν εἴποιμι, 
ὅτι χαὶ ἄλλα ἔστι σχήματα. 

33. ΜΕΝ. Ὀρϑῶς γε λέγων σύ, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ λέγω οὐ 
μόνον δικαιοσύνην ἀλλὰ χαὶ ἄλλας εἶναι ἀρετάς. 

ᾧ: 
((. 406}} 

4 δὲ Τ: δαὶ Β αὐ τ 8), . ἦσαν ἄε]ενῖ Ἡδυπηαπη. 21 οἷόν 
(νεὶ οἵου) Βαυϊπδηη: οἵῳ ΒΤ, οἵω Ἐ᾿ Α. ΛΝ οΙΪ, οἵων οἸτα ΒΔ ΠΡ δῦσα 
24 καὶ 5οΥ1ρ51: γὰρ καὶ ΒΤ (γὰρ ΡΕΓΡΕγΆτα ταρθεϊευτη) » δ᾽ αὖ καὲ 
ΘΔ ΠΡαυτη 



τ4 

Β 

120 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 4 

ΣΩ. Τίνας ταύτας; εἰχσέ" οἷον καὶ ἐγὼ σοὶ εἴποιμι 
ἂν χαὶ ἄλλα σχήματα, εἴ μὲ χελεύοις" καὶ σὺ οὖν ἐμοὶ 
εἰχσὲ ἄλλας ἀρετάς. 

ΜΕΝ. Ἡ ἀνδρεία τοίνυν ἔμοιγε δοχεῖ ἀρετὴ εἶναι χαὶ 
σωφροσύνη χαὶ σοφία καὶ μεγαλοπρέπεια χαὶ ἄλλαι 
σιαμττολλαι. ᾿ 

ΣΩ,. Πάλιν, ὦ Μένων, ταὐτὸν πεπόνθαμεν" πολλὰς 
αὖ ηὑρήχαμεν ἀρετὰς μίαν ζητοῦντες, ἄλλον τρόπον ἢ 
γυνδή" τὴν δὲ μέαν, ἢ διὰ πάντων τούτων ἐστίν, οὐ δυ- 
εὐ υϑα ἀνευρεῖν. 

ΜΕΝ. οὐ γὰρ δύναμαί πω, ὦ Σώχρατες, ὡς σὺ ζη- 
τεῖς, μίαν ἀρετὴν λαβεῖν χατὰ πάντων, ὥσπερ ἐν τοῖς 

ἄλλοις. 

ΣΩ. Εἰχότως γε" ἀλλ᾿ ἐγὼ προϑυμήσομαι, ἐὰν οἷός 
τ ὦ, ἡμᾶς προβιβάσαι. μανϑάνεις γάρ που, ὅτι οὑτωσὶ 
ἔχει περὶ παντός" εἴ τίς σε ἀνέροιτο τοῦτο, ὃ νυνδὴ ἑ ἐγὼ 
ἔλεγον, τέ ἔστιν σχῆμα, ὦ Μένων; εἰ αὐτῷ εἶπες ὅτι 
στρογγυλότης, εἴ σοι εἶστεν ἅπερ ἐγώ, πότερον σχῖμα 
Υ̓ στρογγυλότης ἐστὶν ἢ σχῦμά τι; εἶπες δήττου ἂν ὅτι 
σχῆμά τι. 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν διὰ ταῦτα, ὅτι χαὶ ἄλλα ἔστιν σχήματα; 
ΜΕΝ. “Ναί. 
ΣΩ. Καὶ εἴ γε προσανηρώτα σε ὅποῖα, ἔλεγες ἂν; 
ΜΕΝ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Καὶ αὖ εἰ περὶ χρώματος ὡσαύτως ἀνήρετο ὃ 
τι ἔστιν, καὶ εἰτεόντος σου, ὅτι τὸ λευχόν, μετὰ ταῦτα 
ὑπέλαβεν ὃ ἐρωτῶν, πότερον τὸ λευχὸν χρῶμά ἐστιν ἢ 

([. 4078) χρῶμά τι; εἶχεες ἂν ὅτι χρῶμά τι, διότι καὶ ἄλλα τυγχά- 

5) 

νει ὄντα; 
ΜΕΝ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Καὶ εἴ γέ σε ἐχέλευε λέγειν ἄλλα χρώματα, ἔλε- 

γες ἂν ἄλλα, ἃ οὐδὲν ἧττον τυγχάνει ὄντα χρώματα τοῦ 
λευχοῦ; 

2 κελεύοις Β, ΕΧ εἸη6ηά. Τ: κελεύεις 4 8 αὖ εὑρήκαμεν ΒΤ: 
ἂν εὑρήκαμεν ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΙΒΙ ΠΟΤῚ 1812, ἀνευρήκαμεν Βυξίπηδπη, ΝΑΟΥ͂ 
Ποτηπῆ. ΠΠ| 64, αὖ ἀνευρήκαμεν ϑίγινα 9 ἐστὶν Τ, ἐστιν Β: εἶσιν 
Μααν! δάνϑϑβ. 1 413 τις ὦ Β: ὥς 1, «οἴ. ττό, 29 [| προβιβάσαι 
Γαυτγοητίδηι5 ΧΙΝ 85, οἔ. ΒίδΠΡδυσι ἴῃ σΟΙΏΓΙ. οἶς, 367, ΘΟΒΠαΙ ΕΓ: 
προσβιβάσαι ΒῚ τ6 ἀνέροιτο ΤΊ ἀνεροῖτο Β, ἀνηρώτα νΕὶ ἀνήρετο 
ϑίγαυνα 
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ΜΕΝ. “ναί. 
ΣΩῶ. δὶ οὖν ὥσπερ ἐγὼ μετήει τὸν λόγον, καὶ ἔλεγεν 

ὅτι ἀεὶ εἰς γολλὰ ἀφιχνούμεϑα, ἀλλὰ μή μοι οὕτως, ἀλλ 
ἐπεειδὴ τὰ πολλὰ ταῦτα ἑνί τινι προσαγορεύεις ὀνόματι, 
χαὶ φὴς οὐδὲν αὐτῶν ὅ τι οὐ σχῆμα εἶναι, χαὶ ταῦτα χαὶ 
ἐναντία ὄντα ἀλλήλοις, τί ἔστιν τοῦτο, ὃ οὐδὲν ἧττον 
κατέχει τὸ στρογγύλον 1 ἢ τὸ εὐθύ, ὃ δὴ ὀνομάζεις σχῆμια 
χαὶ οὐδὲν μᾶλλον φὴς τὸ στρογγύλον σχῆμα εἶναι ἢ τὸ 
εὐϑύ; ἢ οὐχ οὕτω λέγεις; 

ΜΕΝ. Ἔγωχγε. 
Σῶ. “Ζ2ρ᾽ οὖν, ὅταν οὕτω λέγῃς, τότε οὐδὲν μᾶλλον 

φὴς τὸ στρογγύλον εἶναι στρογγύλον ἢ εὐϑύ, οὐδὲ τὸ 
εὐϑὺ εὐϑὺ ἢ στρογγύλον; 

ΜΕΝ. Οὐ δήπου, ὠ Σώκρατες. 
Σῷ. ᾿“λλὰ μὴν σχῆμά γε οὐδὲν μᾶλλον φὴς εἶναι τὸ 

στρογγύλον τοῦ εὐϑέος, οὐδὲ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου. 
ΜΕΝ. “2ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩῶ,. Τί ποτὲ οὗν τοῦτο, οὗ τοῦτο ὄνομά ἐστιν τὸ 

σχῆμα; πειρῶ λέγειν. εἶ οὖν τῷ ἐρωτῶντι οὕτως ἢ περὶ 
σχήματος ἢ ἢ χρώματος εἶπες ὅτι οὐλὴ οὐδὲ μανϑάνω ἐ ἔγωγε 
ὅ τί ἠβύόλος, ὠ ἄνϑρωπε, οὐδὲ οἶδα ὃ τι λέγεις" ἴσως 
ἂν ἐθαύμασε χαὶ εἰπεεν" οὐ μανϑάνεις, ὅτι ζητῶ τὸ ἐπὶ 

πᾶσιν τούτοις ταῦτόν; ἢ οὐδὲ ἐπὶ τούτοις, ὦ Μένων, 
ἔχοις ἂν εἰτιεῖν, εἴ τις ἐρωτῴη" τί ἔστιν ἐπὶ τῷ στρογ- 
γύλῳ καὶ εὐϑεῖ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, ἃ δὴ σχήματα χκα- 
λεῖς, ταὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν πειρῶ εἰπεῖν, ἵνα χαὶ γένηταί 
σοι μελέτη πρὸς τὴν περὶ τῆς ἀρετῆς ἀπόχρισιν. 

ΜΕΝ. Μή, ἀλλὰ σύ, ὦ Σώχρατες, εἰπέ. 
ΣΩ, Βούλει σοι χαρίσωμαι; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

Σῷ. Ἐϑελήσεις οὖν καὶ σὺ ἐμοὶ εἰπεῖν περὶ τῆς 

ἀρετῆς; 
ΜΕΝ. ἔγωγε. 

ΣΏ. Προϑυμητέον τοίνυν" ἄξιον γάρ. 
ΜΕΝ. Πανυ μὲν οὖν. 

Σῷ. Φέρε δή, σεειρῶμαί σοι εἰπεῖν, τί ἐστιν σχῆμα. 

5 ταῦτα Τ᾽: ταῦυτα (Ξἴπθ Δοσδηΐι) Β 6 τί (εάϊκε: ὅτι ΒΤ | 
τοῦτο ὃ 6Χ Θιηθπᾶ, Τ: τοῦτο ΒΤ, εἴ. Ἣν 30 7 κατέχει ἀο]ανι 
τῆϑηπ Τασθη Ἰβϑίτηα Ὁ 24 τί το τὸς 29 χαρίσωμαι Β, 6Χ 
᾿ΘΙη6ηά. ΤΙ: χαρίσομαι Τ' 36 πειρῶμιαΐ 50Ὑ1Ρ51: πειρώμεϑα ΒΤ, 
σειράσομαι ΝΝΑΌΘΥ σοχητη. ΠΠ 64 
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σχόπει οὖν εἰ τόδε ἀποδέχει αὑτὸ εἶναι" ἔστω γὰρ δὴ 
ἡμῖν. τοῦτο σχῆμα, ὃ μόνον. τῶν ὄντων τυγχάνει χρώματι 
ἀεὶ ἑπόμενον. ἱκανῶς σοι, ἢ ἄλλως πως ζητεῖς; ἐγὼ γὰρ 
χἂν οὕτως ἀγαπῴην εἴ μοι ἀρετὴν εἴποις. 

ΜΕΝ. 4“λλὰ τοῦτό γε εὔηϑες, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, Πῶς λέγεις; 
ΜΕΝ. Ὅτι σχῆμιά πού ἐστιν χατὰ τὸν σὸν λόγον, ὃ 

ἀεὶ χρόᾳ ἕπεται. εἶεν" εἰ δὲ δὴ τὴν χρόαν τις μὴ φαίη 
εἰδέναι, ἀλλὰ ὡσαύτως ἀποροῖ ὥσπερ περὶ τοῦ σχήμα- 
τος, τί ἂν οἴει σοι ἀποχεχρίσϑαι; 

ΣΩ. Τἀληϑῆ ἢ ἔγωγε" χαὶ εἰ μέν ΨῈ τῶν σοφῶν τ εἴη 

καὶ ἐριστικῶν τε χαὶ ἀγωνιστικῶν ὃ ἐρόμενος, εἴποιμ ἂν 
αὐτῷ ὅτι ἐμοὶ μὲν εἴρηται" εἰ δὲ μὴ ὀρθῶς λέγω, σὸν 
ἔργον λαμβάνειν λόγον χαὶ ἐλέγχειν. εἰ δὲ ὥσπερ ἐγώ τε 
χαὶ σὺ νυνὶ φίλοι ὄντες βούλοιντο ἀλλήλοις διαλέγεσϑαι, 
δεῖ δὴ πρᾳότερόν πως χαὶ διαλεχτιχώτερον ἀποχρίνεσϑαι. 
ἔστι δὲ ἴσως τὸ διαλεχτικώτερον μὴ μόνον τἀληϑῆ ἀπο- 
κρίνεσϑαι, ἀλλὰ καὶ δὲ ἐχείνων ὧν ἂν προσομολογῇ εἰδέ- 
γαι ὃ ἐρόμενος. πειράσομαι δὴ καὶ ἐγώ σοι οὕτως εἰπεῖν. 
λέγε γάρ μοι᾿ τελευτὴν ,.--. τι; τοιόνδε λέγω οἷον ττέ- 
ρας καὶ ἔσχατον᾽ πάντα ταῦτα ταὐτόν τι λέγω" ἴσως δ᾽ 
ἂν ἡμῖν Πρόδιχος διαφέροιτο᾽ ἀλλὰ σύ γέ που καλεῖς 
χτεττεράνϑαι τι χαὶ τετελευτηχέναι" τὸ τοιοῦτον βούλομαι 
λέγειν, οὐδὲν ποικίλον. 

ΜΕΝ. ᾿“λλὰ καλῶ, χαὶ οἶμαι μανϑάνειν ὃ ὃ λέγεις. 
ΣΩ. Τί δ᾽; ἐπίπεδον χαλεῖς τι, χαὶ ἕτερον αὖ στερξόν, 

οἷον ταῦτα τὰ ἐν ταῖς γεωμετρίαις; 
ΜΕΝ. Ἔγωγε καλῶ. 
ΣΏΩ, Ἤδη τοίνυν ἂν μάϑοις μου ἐχ τούτων, σχῆμα ὃ 

λέγω. χατὰ γὰρ παντὸς σχήματος τοῦτο λέγω, εἰς ὃ τὸ 
στερεὸν περαίνει, τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμα" ὅπερ ἂν συλλαβὼν 
εἴποιμι στερεοῦ ττέρας σχῆμα εἶναι. 

ΜΕΝ. Τὸ δὲ χρῶμα τί λέγεις, ὦ Σώχρατες; 

2 τοῦτο Β: τοῦτο τὸ Τ ] χρώματι ΒΤ: σώματι ραϊκα 7 σχῆμά 
Τ: σχήματά Β 8 εἶεν εἰϊατη Μεποηὶ ἀεάϊε Ηεϊπάοτῇ δὰ γαῖ]. 
41το α: δπίβα ϑοούδίβ δύαΐ τ6 ἀποκρίνεσϑαι --- διαλεκτικώτερον 
οπῖς ΒΒ: βάα,; Ἐς 8 προσομιολογῇ ΒΤ: προομολογῇ, εάϊκε 19 ἐρό- 
μενος Οογηδτῖι5 βοῖορ. 82: ἐρωτώμενος ΒΤ᾽ 20 λέγω ΒΤ: λέγων ἔ 
26 τί Β: τὸϑῦ 29 μάϑοις Β: ̓ μανϑάνοις Τ᾽ 30 κατὰ γὰρ πάντων 
σχῆμα τοῦτο Ξοτὶρδὶξ εἰ τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμα ἀεϊενὶε ΝΑΌΘΥΙ ΘΟΠΊΠΊ. 
Π 64 
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ΣΩ, Ὑγβριστής γ᾽ εἶ, ὦ Μένων" ἀνδρὶ πρεσβύτῃ τιράγ- 
ματα παρέχεις ἀποχρίνεσϑαι, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐϑέλεις 
ἀναμνησϑεὶς εἰπεῖν, ὃ τέ τοτὲ λέγει Γοργίας ἀρετὴν 

, δίγναι. 

5 

10 

15 

20 

ΜΕΝ. 4Ζλλ᾽ ἐπειδάν μοι σὺ τοῦτ᾽ εἴπῃς, ὦ Σώχρατες, 
ἐρῶ σοι. 

ΣΩ, Κἂν καταχξχαλυμμένος 118 γνοίη, ὦ Μένων, δια- 

λεγομένου σου, ὅτι καλὸς εἶ καὶ ἐρασταί σοι ἔτι εἰσίν. 
ΜΕΝ. Τί δή; 
ΣΩ. Ὅτι οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἐπιτάττεις ἐν τοῖς λόγοις" ὅττερ 

ποιοῦσιν οἱ τρυφῶντες, ἅτε τυραννεύοντες, ἕως ἂν ἐν 
ὥρᾳ ὦσιν. χαὶ ἅμα ἐμοῦ ἴσως κατέγνωκας, ὅτι εἰμὶ γτ- 
των τῶν καλῶν. χαριοῦμαι οὖν σοι χαὶ ἀποχρινοῦμαι. 

ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν χάρισαι. 

ΣΩ, Βούλει οὖν σοι χατὰ Τοργίαν ἀποχρίνωμαι, ἣ ἂν 
σὺ μάλιστα ἀχολουϑήσαις:; 

ΜΕΝ. Βούλομαι" πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐχοῦν λέγετε ἀπορροάς τινας τῶν ὄντων κατὰ 

᾿Ἐμπεδοχλέα; 
ΜΕΝ. Σφόδρα γε. 
Σῷ,. Καὶ πόρους, εἰς οὺς καὶ δὲ ὧν αἷ ἀπορροαὶ πο- 

(,18ο6) ρεύονται; 

25 

30 

ΜΕΝ. Πάνυ 78. 
Σῶ. Καὶ τῶν ἀπορροῶν τὰς μὲν ἁρμόττειν ἐνίοις τῶν 

πόρων, τὰς δὲ ἐλάττους ἢ μείζους εἶναι; 

ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 

Σῶ. Οὐχοῦν χαὶ ὄψιν καλεῖς τι; 
ΜΕΝ. Ἔγωχγε. 

ΣΟ, Ἐκ τούτων δὴ σύνες ὅ τοι λέγω, ἔφη Πίνδαρος, 
ἔστιν γὰρ χρόα ἀπορροὴ σχημάτων ὄψει σύμμετρος καὶ 
αἰσϑητός. 

ΜΕΝ. Ζριστά μοι δοχεῖς, ὦ Σώχρατες, ταύτην τὴν 
ἀπόκχρισιν εἰρηχέναι. 

29 Ῥιπάδυ. ἔγαρτη. ῃγ. τος Βεύρὶς ροδί. ἱγύ.4 1 408 

1 πράγματα παρέχεις (οὐαί: πράγματα προστάττεις ΒΤ, προ- 
στάττεις ΑΞ (παραυτίκα προστάττεις ρα !1κ6) 7. γνοίῃ Β, οἴ. 120, 15 
18 λέγετε Τ: λέγεται Β 26 ταῦτα Τ: ταυτα (ϑἰη6 ἀοοδηΐα) Β 29ὅ 
τοι ΒΤ: ὅτιν (οβεί, ὃ σοι Ῥμαβάτ. 236 ἃ ΒΤ | ἔρη Πίνδαρος ἀ6]Θνὶΐ 
Η] ΓβΟΠρ’ 30 ἀπορροὴ ἐ 5664 5Ξιρτα ἀ ταϑβ. εἴ ἡ οχ δπιϑηά. Ϊ σχη- 
μάτων, ΒΤ: χρημάτων γρ. Ἴ | καὶ αἰσϑητός ἀ6]ενὶς ΝΑΡΘΥ σοτηπλ. Π 
64, καὶ αἰσϑήσει Ῥαϊαϊϊπι5 173; 6Χ δη16η4, ΨΊΠΑΔΟΡ. 50ρρ|. 7 
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27 ΄, κ 7 » Ξ 4. ἦδὧῷ 

Σῷ. Ἴσως γάρ σοι χατὰ συνήϑειαν εἴρηται" χαὶ ἅμα, 
3 "ΞῸ ε ᾽ - τ» Ἀ 

οἶμαι, ἐννοεῖς, ὅτι ἔχοις ἂν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν χαὶ φωγήν, 
Ε ὃ ἔστι, καὶ ὀσμὴν χαὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων. 

ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Ε1 , 4 {5 ΄ [σ᾿ 

ΣΟ τ 11) ραγιχὴ γάρ ἔστιν, ὦ Μένων, η ἀπόοχρισις, ὥστε 
: ΠΑΝ, “- - ͵΄ ἀρέσχει σοι μᾶλλον ἢ ἡ περὶ τοῦ σχήματος. 

, 

ΜΕΝ. ἌἜμοιγε. 
([ 4.8) ΣΩ, 74λλ} οὐχ ἔστιν, ὦ παῖ ᾿“λεξιδήμου, ὡς ἐγὼ ἐμαυ-- 

ν , 2 3. 3 , η , 3 " 59 α΄ » Α 

τὸν σπιείϑω, ἀλλ ἐχείνη βελτίων" οἶμαι δὲ οὐδ᾽ ἂν σοὶ 
΄, “ ᾿" - " , 

δόξαι, εἰ μή, ὥσπερ χϑὲς ἔλεγες, ἀναγχαῖόν σοι ἀπιέναι 
πρὸ τῶν μυστηρίων, ἀλλ᾽ εἰ περιμείναις τε καὶ μυηϑείης. 

τ ΜΕΝ. ζ“λλὰ περιμένοιμ᾽ ἄν, ὦ Σώχρατες, εἴ μοι πολλὰ 
τοιαῦτα λέγοις. 

ΣΩ, ᾿““λλὰ μὴν προϑυμίας γε οὐδὲν ἀπολείψω, καὶ 
» κ » ᾿ - [4 " 2 

σοῦ ἕνεχα χαὶ ἐμαυτοῦ, λέγων τοιαῦτα᾽ ἀλλ ὅπως μὴ οὐχ 
-» Ὑ οὐ ᾿ ε- ’ 3 75. ὦ ι - 

οἷός τ ἔσομαι πολλὰ τοιαῦτα λέγειν. ἀλλ ἴϑε δὴ πειρῶ 
Ἁ - " σ΄“ 

χαὶ σὺ ἐμοὶ τὴν ὑπόσχεσιν ἀποδοῦναι, χατὰ ὅλου εἰπὼν 
ἀρετῆς πέρι, ὅ τι ἔστιν, χαὶ παῦσαι πολλὰ ποιῶν ἐχ τοῦ 
ἕνός, ὅπερ φασὶ τοὺς συντρίβοντας τι ἑχάστοτε οἱ σχώ- 
πτοντὲς, ἀλλὰ ἐάσας ὅλην χαὶ ὑγιᾶ εἰπὲ τί ἔστιν ἀρετή. 

΄ ᾿ τὶ - 

Β τὰ δέ γε παραδείγματα παρ᾽ ἐμοῦ εἴληφας. 
- ,ὔ ΕῚ ΄ 2 Ἁ 3 

ΜΕΝ. 40οχεῖ τοίνυν μοι, ὦ Σωχρατες, ἀρξτῃ εἶναι, 
χαϑάπερ ὃ ποιητὴς λέγει, χαίρειν τε χαλοῖσι καὶ δύ- 
γασϑαι᾿ χαὶ ἐγὼ τοῦτο λέγω ἀρετήν, ἐπιϑυμοῦντα τῶν 
χαλῶν δυνατὸν εἶναι τεορίζεσϑαι. 

3 , - » - Ξ 3 - 

ΣΩ. “2ρα λέγεις τὸν τῶν καλῶν ἐπιϑυμοῦντα ἀγαϑῶν 
ἐπιϑυμητὴν εἶναι; 

ΜΕΝ. Μαάλιστά γε. 
ΣΩ, “2ρα ὡς ὄντων τινῶν οἱ τῶν χαχῶν ἐπιϑυμοῦσιν, 

΄, " - - , ᾿ » 

( ἑτέρων δὲ οἱ τῶν ἀγαϑῶν; οὐ πάντες, ὦριστε, δοχοῦσί 
σοι τῶν ἀγαϑῶν ἐπιϑυμεῖν; 

ΜΕΝ. Οὐχ ἔμοιγε. 
ΣΩ,. .2λλά τινες τῶν χαχῶν; 
ΜΕΝ. “ναί. 

2.7 Ν ᾿ 2 Ἁ "1 ’ ΡΒ} Α 

Σῷ. Οἰόμενοι τὰ χαχὰ ἀγαϑὰ εἶναι, λέγεις, ἢ καὶ γε- 
᾽ὔ ’ - 3 - 

γνώσχοντες, ὅτι χαχά ἐστιν, ὅμως ἐπιϑυμοῦσιν αὐτῶν; 

26 ἄρα --- τ25, 37 χακά 5100. βοτίϊεξ. 4, 113 

8 ἀλεξιδήμου ΒΤ: ““λεξιδάμου ΝΑΌΘΥ ΟὈ5. οἱ, ΙΙ 17 ὅλου 

ΒΤ; ὅλον Αϑὲ 30 ἀγαϑῶν; ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΏ, “4ρ᾽ οὐ πάντες Αϑί 

10 

15 

20 

25 

30 

35 



ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

395 

18 ΜΈΝΩΝ, 125 

ΜΕΝ. ᾿“μφότερα ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Ἦ γὰρ δοκεῖ τίς σοι, ὦ Μένων, γιγνώσχων τὰ 

χαχὰ ὅτι χαχά ἐστιν ὅμως ἐπιϑυμεῖν αὐτῶν; 
ΜΕΝ. ΜὨαάλιστα. 
Σῶ. Τί ἐπιϑυμεῖν λέγεις; ἢ γενέσϑαι αὐτῷ; 
ΜΕΝ. Ζ7ενέσϑαι᾽ τί γὰρ ἄλλο; 
ΣΏ. Πότερον ἡγούμενος τὰ κακὰ ὠφελεῖν ἐχεῖνον ᾧ 

ἂν γένηται, ἢ γιγνώσχων τὰ χαχὰ ὅτι βλάπτει ᾧ ἂν 

παρῇ; 
ΜΕΝ. Εἰσὶ μὲν οἱ ἡγούμενοι τὰ χαχὰ ὠφελεῖν, εἰσὶν 

δὲ χαὶ οἱ γιγνώσχοντες ὅτι βλάπτει. 
Σὰ), γι χαὶ δοχοῦσί σοι “γιγνώσκειν τὰ χαχά, ὅτι χαχά 

ἐστιν, οἱ ἡγούμενοι τὰ χαχὰ ὠφελεῖν; 
ΜΕΝ. Οὐ πάνυ μοι δοχεῖ τοῦτό γε. 
Σῷ, Οὐχοῦν δῆλον ὅτι οὗτοι μὲν οὐ τῶν κακῶν ἐπι- 

ϑυμοῦσιν, [οἱ ἀγνοοῦντες αὐτά]. ἀλλὰ ἐχείνων, ἃ ῴοντο 
ἀγαϑὰ εἶναι, ἔστιν δὲ ταῦτά γε χαχά" ὥστε οἱ ἀγνοοῦν- 
τες αὐτὰ καὶ οἰόμενοι ἀγαϑὰ εἶναι δῆλον ὅτι τῶν ἀγα- 
ϑῶν ἐπιϑυμοῦσιν. ἢ οὔ; 

ΜΕΝ. Κινδυνεύουσιν οὗτοί γε. 
ΣῷΩ. Τί δέ; οἱ τῶν χαχῶν μὲν ἐπιϑυμοῦντες, ὡς φὴς 

σύ, ἡγούμενοι δὲ τὰ καχὰ βλάπτειν ἐκεῖνον, ῳ ἂν γίγνη- 
ται, γιγνώσκουσιν δήπου ὅτι βλαβήσονται ὑπ᾽ αὐτῶν; 

ΜΕΝ. ᾿“νάγχη. 

ΣΩ. “Ἵλλὰ τοὺς βλαπτομένους οὗτοι οὐχ οἴονται 
ἀϑλίους εἶναι χαϑ' ὅσον βλάπτονται; 

ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο ἀνάγχη. 
Σῷ. Τοὺς δὲ ἀϑλίους οὐ καχοδαίμογας; 
ΜΕΝ. Οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ. Ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ἄϑλιος χαὶ χαχοδαίμων 

εἶναι; 
ΜΕΝ. Οὗ μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες. 
Σῶ. Οὐχ ἄρα βούλεται, ὦ Μένων, τὰ χαχὰ οὐδείς, 

εἴπσερ μὴ βούλεται τοιοῦτος εἶναι. τέ γὰρ ἄλλο ἐστὶν 
ἄϑλιον εἶναι, ἢ ἐπιϑυμεῖν τε τῶν χαχῶν χαὶ χτᾶσϑαι; 

ΜΕΝ. Κινδυνεύεις ἀληϑῆ λέγειν, ὦ Σώκρατες" χαὶ 
οὐδεὶς βούλεσϑαι τὰ χαχά. 

5 αὐτῷ ΒΤ: αὑτῷ Βυξζίπιδπῃ τὸ οὐ Τ 11 δὲ ΒΤ 16 οἱ 
ἀγνοοῦντες αὐτά ἀοϊθνῖς (οροὶ 21 δὲ Τ: δαὶ Β 37 βούλεσθαι 
ΒΒ: βούλεται Τ' 

([. 498 Ὁ) 
8 
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ΣΩ. Οὐχοῦν νυνδὴ ἔλεγες, ὅτι ἔστιν ἣ ἀρετὴ βούλεσϑαί 
τε τἀγαϑὰ χαὶ δύνασϑαι; 

ΜΕΝ. Εἶπον γάρ. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τοῦ λεχϑέντος τὸ μὲν βούλεσϑαι πᾶσιν 

ὑπάρχει, χαὶ ταύτῃ γε οὐδὲν ὃ ἕτερος τοῦ ἑτέρου βελ- 
τίων; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ. ᾿Ζ2λλὰ δῆλον ὅτι, εἴπτερ ἐστὶ βελτίων ἄλλος ἄλλου, 

χατὰ τὸ δύνασϑαι ἂν εἴη ἀμείνων. 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Τοῦτ᾽ ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοιχε, χατὰ τὸν σὸν λόγον 

ἀρετή, δύναμις τοῦ πορίζεσϑαι τἀγαϑαά. ᾿ 
ΜΕΝ. Παντάπασί μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, οὕτως ἔχειν, 

ὡς σὺ νῦν ὑπολαμβάνεις. 
ΣΩ. Ἴδωμεν δὴ καὶ τοῦτο εἰ ἀληϑὲς λέγεις" ἴσως γὰρ 

ἂν εὖ λέγοις. τἀγαϑὰ φὴς οἷόν τ᾽ εἶναι πορίζεσϑαι ἀρε- 
τὴν εἶναι; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, “γαθϑθὰ δὲ καλεῖς οὐχὶ οἷον ὑγίειάν τε χαὶ 

χτιλοῦτον: 

ΜΕΝ. Καὶ χρυσίον λέγω χαὶ ἀργύριον χτᾶσϑαι χαὶ 
τιμὰς ἐν πόλει χαὶ ἀρχάς; 

Σῷ. Μὴ ἄλλ ἄττα λέγεις τἀγαϑὰ ἢ τὰ τοιαῦτα; 
ΜΕΝ. Οὔχ, ἀλλὰ πάντα λέγω τὰ τοιαῦτα. 
ΣΩ. Εἶεν χρυσίον δὲ δὴ χαὶ ἀργύριον πορίζεσϑαι 

ἀρετή ἐστιν, ὥς φησι Μένων ὃ τοῦ μεγάλου βασιλέως 
πατριχὸς ξένος. πότερον προστιϑεῖς που τούτῳ τῷ 
πόρῳ, ὦ Μένων, τὸ διχαίως χαὶ ὁσίως, ἢ οὐδέν σοι 
διαφέρει, ἀλλὰ χἂν ἀδίχως τις αὐτὰ πορίζηται, ὁμοίως 
σὺ αὐτὸ ἀρετὴν χαλεῖς; 

ΜΕΝ. Οὐ δήπου, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. ᾿“Ζ2λλὰ χκαχίαν; 

4 τοῦ ΑΞ: τούτου ΒΤ, τούτου τοῦ ΘΟΠ]ΘΙΘΥΤΊΔΟΠΕΙ 16 λέγοις 
ΒΤ: λέγοις τὸ Ὁ 21 δπηΐα καὶ χρυσίον ἈΟΙΊΘη Μαποηΐβ εἴ δηΐθ 
μὴ Ἠοτήθη ϑοοζδίβ ροϑβῖ ΒΕ γα] ΕἸΘΟΚαῖβ. Δ ῆγ. ΟΝ 464: απῖθα 
οτηηΐα ϑοοίδαί5 εὐδηΐ, καὶ χρυσίον --- κτᾶσϑαι ἀε]ενι ΝΕ ἤγθη 
ΡΙ]αΐ. δία. 12 2426 βασιλέως Τ: βιλέως Β 247 ποῦ 50Ϊ651: τέ Β, 
τι Τ, δυοίοσε ϑίερμαπο ἀδ]ονιὶ δέ 30 αὐτὸ Θομησίάογ: αὐτὰ ΒΤ, 
ἄεφ!ανῖς Αϑὲ 32 ἀλλὰ κακίαν ϑοογαῖϊ, πάντως δήπου Μαποηϊ {ΠΡ αϊξ 
Ηἰγβοῆῖρ : δηΐθα νεῦρα ἀλλὰ κακίαν ΜαΠοηΪ5, πάντως δήπου ϑοογαῖϊ5 
ογδηΐ 
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ΜΕΝ. Πάντως δήτπτου. 
Σῷ. ἁΖαεῖ ἄρα, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ πόρῳ διχαιοσύνην 

ἢ σωφροσύνην ἢ ὁσιότητα προσεῖναι, ἢ ἄλλο τι μόριον 
ἀρετῆς᾽ εἰ δὲ μή, οὐκ ἔσται ἀρετή, καίπερ ἐχπορίζουσα Ἐ 

5. τἀγαϑά. 
ΜΕΝ. Πῶς γὰρ ἄνευ τούτων ἀρετὴ γένοιτ᾽ ἂν; 
σον Τὸ δὲ μὴ ἐχπορίξειν χρυσίον καὶ ἀργύριον, ὅταν 

μΥ δίκαιον ἢ, μήτε αὑτῷ μήτε ἄλλῳ, οὐκ ἀρετὴ καὶ αὕτη 
ἐστὶν ἢ ἀπορία; 

1ο ΜΕΝ. Φαίνεται. 
ΣΩ, Οὐδὲν ἄρα μᾶλλον ὃ πόρος τῶν τοιούτων ἀγα- 

ϑῶν ἢΥ̓ ἀπορία ἀρετὴ ἂν εἴη, ἀλλά, ὡς ἔοικεν, ὃ μὲν ἂν 
μετὰ δικαιοσύνης γίγνηται, ἀρετὴ ἔσται, ὃ δ᾽ ἂν ἄνευ 
πάντων τῶν τοιούτων, χαχία. 79 

15. ΜΕΝ. 4οχεῖ μοι ἀναγχαῖον εἶναι ὡς λέγεις. 
ΣΩῶ, Οὐχοῦν τούτων ἕχαστον ὀλίγον πρότερον μόριον (. 4095) 

ἀρετῆς ἔφαμεν εἶναι, τὴν δικαιοσύνην καὶ σωφροσύγην 
χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; 

ΜΕΝ. ΜΔαί. 
22 ΣΩ. Εἶτα, ὦ Μένων, παίζεις πρός με; 

ΜΕΝ. Τί δή, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ,. Ὅτι ἄρτι ἐμοῦ δεηϑέντος σου μὴ χαταγγύναι 

μηδὲ χερματίζειν τὴν ἀρετήν, καὶ δόντος παραδείγματα 
χαϑ' ἃ δέοι ἀποχρίνεσϑαι, τούτου μὲν ἠμέλησας, λέγεις 

25 δέ μοι, ὅτι ἀρετή ἐστιν οἷόν τ᾽ εἶναι τἀγαϑὰ “πορίξεσϑαι Β 
{{180}) μετὰ δικαιοσύνης" τοῦτο δὲ φὴς μόριον ἀρετῖς εἰναι; 

ΜΕΝ. Ἔγωχγε. 
ΣΩ, Οὐκοῦν συμβαίνει ἐξ ὧν σὺ ὁμολογεῖς, τὸ μετὰ 

μορίου ἀρετῆς γράττειν, ὃ τι ἂν πράττῃ, τοῦτο ἀρετὴν 
30 εἶναι" τὴν γὰρ δικαιοσύνην μόριον φὴς ἀρετῆς εἶναι, χαὶ 

ἕχαστα τούτων. Τί οὖν δὴ; τοῦτο λέγω, ὅτι ἐμοῦ δεη- 
ϑέντος ὅλον εἰπτεῖν τὴν ἀρετήν, αὐτὴν μὲν πολλοῦ δεῖς 
εἰπεῖν ὃ τι ἔστιν, πᾶσαν δὲ φὴς πρᾶξιν ἀρετὴν εἶναι, 
ἐάνττερ μετὰ μορίου ἀρετῆς πράττηται, ὥσπτερ εἰρηχὼς ὃ ς 

1 δηπου Ἴ, 564 ἡ ἴπ 125. 2 δικαιοσύνην ἢ σωφροσύνην Τὶ; 
δικαιοσύνῃ σωφροσύνην Β΄ 8 αὐτῷ Β: αὐτῷ ἿΝ 22 σου μὴ κατα- 
γνύναι ἜΝ σου ὃ μὴ καταγνυναῖι Β, 564 βυρία ὁ δάά. τὸν τβοβῆβ Ὁ 
28ὃ τὸ ΤΡ: τὰ Β. 31 τέ οὺν δὴ τοῦτο λέγω ϑοογαῖϊ (τἰραϊ Ἡδυβάθ 
5Ρες. οί, 87: δηΐθα νεῦρα Μεηοηΐβ εγαπί, ΜΕΝ. τί οὖν δή, εἰ τοῦτο 
λέγω ϑοὨΪοἰοττηδομοσ, ΜΕΝ. τί οὖν δή; ΣΟ το τὸ λέγω ϑ.14]ΠΡαῦπα 
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τι ἀρετή ἔστιν τὸ ὅλον χαὶ ἤδη γνωσομένου ἐμοῦ, καὶ ἐὰν 
σὺ βαμονεθμανξεθ αὐτὴν χατὰ μόρια. δεῖται οὖν σοι 
σπεάλιν ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, τῆς αὑτῆς ἐρωτήσεως, ὦ 
φίλε Μένων, τί ἐστιν ἀρετή, εἰ μετὰ μορίου ἀρετῆς πᾶσα 
πρᾶξις ἀρετὴ ἂν εἴη; τοῦτο γὰρ ἄρα λέγει, ὅταν λέγῃ 
τις, ὅτι πᾶσα ἡ μετὰ δικαιοσύνης “πρᾶξις ἀρετή ἐστιν. 
ἢ οὐ δοχεῖ σοι πάλιν δεῖσθαι τῆς αὑτῆς ἐρωτήσεως, ἀλλ 
οἴει τινὰ εἰδέναι μόριον ἀρετῆς ὅ τι ἔστιν, αὐτὴν μὴ 
εἰδότα; 

ΜΕΝ. Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Εἰ γὰρ καὶ μέμνησαι, ὅτ᾽ ἐγώ σοι ἀπεχρινάμην 

περὶ τοῦ σχήματος, ἀπεβάλλομέν που τὴν τοιαύτην ἀπό- 
χρισιν τὴν διὰ τῶν ἔτι ζητουμένων χαὶ μήπω ὡμολογη-- 
“μένων ἐπιχειροῦσαν ἀπτοχρίνεσϑαι. 

ΜΕΝ. Καὶ ὀρϑῶς 7ε ἀπεβάλλομεν, ὦ ὖ Σώχρατες. 
ΣΩ, Μὴ τοίνυν, ω ἄριστε, μηδὲ σὺ ἔτι ξητουμένης 

ἀρετῆς ὅλης ὃ τι ἔστιν οἴου διὰ τῶν ταύτης μορίων ἄπο- 
χρινόμενος δηλώσειν αὐτὴν ὁτῳοῦν, ἢ ἄλλο δτιοῦν τούτῳ 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ λέγων, ἀλλὰ πάλιν τῆς αὐτῆς δεήσεσθαι 
ἐρωτήσεως, τίνος ὄντος ἀρετῆς λέγεις ἃ λέγεις" ἢ οὐδέν 

σοι δοχῶ λέγειν; 
ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοχεῖς ὀρϑῶς λέγειν. 
Σίῳ, πόκριναι τοίνυν πτάλιν ἐξ ἀρχῆς" τί φὴς ἀρετὴν 

εἶναι χαὶ σὺ χαὶ ὃ ἑταῖρός σου; 
ΜΕΝ. Ὦ Σώχρατες, ἤχουον μὲν ἔγωγε πρὶν καὶ τ 
΄ σι ᾿ 

80 γενέσϑαι σοι, ὅτι σὺ οὐδὲν ἄλλο ἃ ἢ αὐτός τε ἀπορεῖς καὶ 
τοὺς ἄλλους χσοιεῖς ἀπορεῖν" χαὶ γῦν, ὥς 7έ μοι δοχεῖς, 
γοητεύεις μξ καὶ φαρμάττεις χαὶ ἀτεχνῶς χατεπάδεις, 
ὥστε μεστὸν ἀπορίας γεγονέναι. χαὶ δοχεῖς μοι παν- 

([(.4.98) τελῶς, εἰ δεῖ τι καὶ σχῶψαι, ὁμοιότατος εἶναι τό τε 

εἶδος χαὶ τάλλα ταύτῃ τῇ πλατείᾳ νάρχῃ τῇ ϑαλαττίᾳ. 
Α “ Ἁ ’ κ ς ΄, - 

χαὶ γὰρ αὕτη τὸν ἀεὶ ττλησιάζοντα καὶ ἁπτόμενον ναρχᾶν 

31: τῇ ϑαλαττίᾳ νάρχῃ" καὶ γὰρ αὕτη τὸν πλησιάζοντα ναρχᾶν ποιεῖ 
Αἴδεη. 7, 95 

2 δεῖται Β: δὲ Τὸ 4 εἰ ΕΧ θῃηθηά. ΔΡΟβυ. Ραγιβίπυτη 1812: 
Β, ἢ ἢ Τ, εἰ ἡ ϑίγανα 5. ἄρα λέγει ΒΟΥ ΘΙ: ἐστιν (ἐστι ΤῚ) λέγειν ΒΤ' 
ἐστι λέγων ὙΜΙΠΟΚοΙπιδηῃ (τοῦτο γάρ - ἐστιν ἀεἸενῖξ ΝΝΑΡΘΥ σοτητη. 
Π 64) 11 ἀπεκρινάμην Β: ἄρτι ἀπεκρινάμην Τ' 17 ἐστιν οἴου 
ΨΊΠΔΟΒΡ. 21, εχ ΘῈ Πά. ἃ ΟΡΥ. (οἰ 5] 1 πἰ δ ΠΌΙΠῚ 1 δ: ἐστιν οὐ Β, ἐστι 
σοὺ ΤῸ 19 δϑήσεσθαε ΒΤ: δεήσειν Βυϊιηδηπη 27 γέ μοι Β: γ᾽ ἐμοὶ Τ 
320 εἴ δει τί Β 
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ποιεῖ καὶ σὺ δοχεῖς μοι γῦν ἐμὲ τοιοῦτόν τι πεποιηκχέναι 
[ναρκᾶν]. ἀληϑῶς γὰρ ἔγωγξ χαὶ τὴν ψυχὴν χαὶ τὸ στόμα 
γαρχῶ, χαὶ οὐκ ἔχω ὅ τι ἀποχρίνωμαέ σοι. καίτοι μυριά- 
κις γὲ περὶ ἀρετῖς παμπόλλους λόγους εἴρηκα χαὶ πρὸς 
πολλούς, χαὶ πάνυ εὖ, ὡς γε ἐμαυτῷ ἐδόκουν" νῦν δὲ 
οὐδ᾽ ὃ τι ἔστιν τὸ παράπαν ἔχω εἰπεῖν. χαί μοι δοχεῖς 
εὖ βουλεύεσϑαι οὐκ ἐχπλέων ἐνθένδε οὐδ᾽ ἀποδημῶν" εἰ 
γὰρ ξένος ἐν ἄλλῃ πόλει τοιαῦτα ποιοῖς, τάχ ἂν ὡς γόης 
ἀτιαχϑείης. 

Σῷ. Πανοῦργος εἶ, ὦ Μένων, καὶ ὀλίγου ἐξηπάτη- 
σάς με. 

ΜΕΝ. Τί μάλιστα, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ. Πιγνώσχω οὗ ἕνεκά μὲ ἤχασας. 

ΜΕΝ. Τίνος δὴ οἴει; 
Σῷ. Ἵνα σὲ ἀντεικάσω. ἐγὼ δὲ τοῦτο οἶδα περὶ πάν- 

των τῶν καλῶν, ὅτι χαίρουσιν εἰχκαζόμενοι. λυσιτελεῖ γὰρ 
αὐτοῖς" καλαὶ γάρ, οἶμαι, τῶν καλῶν καὶ αἱ εἰκόνες. ἀλλ᾽ 
οὐκ ἀντειχάσομαί σε. ἐγὼ δέ, εἰ μὲν ἡ νάρχη αὐτὴ ναρ- 
χῶσα οὕτω χαὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖ ναρχᾶν, ἔοιχα αὐτῇ" 
εἰ δὲ μή, οὔ. οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς τοὺς ἄλλους ποιῶ 
ἀπορεῖν, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον αὐτὸς ἀπορῶν οὕτως καὶ 
τοὺς ἄλλους χοιῶ ἀπορεῖν. χαὶ νῦν περὶ ἀρετῆς, ὁ ἔστιν, 
ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα, σὺ μέντοι ἴσως πρότερον μὲν ἤδησϑα 
πρὶν ἐμοῦ ἅψασϑαι, γῦν μέντοι ὁμοῖος εἶ οὐχ εἰδότι. 
ὅμως δὲ ἐϑέλω μετὰ σοῦ σχέψασϑαι χαὶ συζητῆσαι ὅ τί 
σοτξ ἔστιν. 

ΜΕΝ. Καὶ τίνα τρόττον ζητήσεις, ὦ Σώκρατες, τοῦτο, 
ὃ μὴ οἶσϑα τὸ παράτταν ὃ τι ἔστιν; ποῖον γὰρ ὧν οὐκ 
οἶσϑα προϑέμενος ζητήσεις; ἢ ἢ εἰ καὶ ὃ τι μάλιστα ἑ ἐντύ-- 
χοις αὐτῷ, πῶς εἴσει ὅτι τοῦτο ἐστιν, ὃ σὺ οὐχ ἤδησϑα; 

ΣΩ. τ ϑάνω οἷον βούλει λέγειν, ὠ Μένων. ὁρᾷς τοῦ- 

τον ὡς ἐριστιχὸν λόγον χατάγεις, ὡς οὐκ ἄρα ἔστιν ζητεῖν 
ἀνθρώπῳ οὔτε ὃ οἶδεν οὔτε ὃ μὴ οἶδεν; οὔτε γὰρ ἂν γε 
ὃ οἶδεν ζητοῖ" οἶδεν γάρ, καὶ οὐδὲν δεῖ τῷ γε τοιούτῳ 
ζητήσεως" οὔτε ὃ μὴ οἶδεν" οὐδὲ γὰρ οἶδεν ὃ τι ζητήσει. 

31: ὁρᾷς --- τ31, 20 εἶπον 510Ρ. ἤογερ. 43, 112 

2 ναρκᾶν ἀε]αν Τ᾽ ΟΌΤΕΘ ,ϑάνοτϑ5, Ἐ στόμα τανοία ΒΤ 
τῇ δὴ Ὑ δὲ Β 28 ὧν ΒΤ: ὃ Αϑβί 32 κατάγεις ΒΤ: παράγεις 
οἰτπη Βυζηθηῃ ΩΝ 

Ρίαΐο υοῖ. ΚΥ111. 9 
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ΜΕΝ. Οὐχοῦν χαλῶς σοι δοχεῖ λέγεσϑαι ὃ λόγος οὗ- 
τος, ὦ Σώχρατες; 

Σῷ. Οὐχ ἔμοιγε. 
ΜΕΝ. Ἔχεις λέγειν ὅπῃ; 
Σῷ. Ἔγωγε" ἀχήχοα γὰρ ἀνδρῶν τε χαὶ γυναιχῶν σο- 

φῶν περὶ τὰ ϑεῖα πράγματα --- 
ΜΕΝ. Τίνα λόγον λεγόντων; 
Σῷ, ᾿Ζ2ληϑῆ, ἔμοιγε δοκεῖν, καὶ καλόν. 
ΜΕΝ. Τίνα τοῦτον, χαὶ τίνες οἱ λέγοντες; 
ΣΏ. Οἱ μὲν λέγοντές εἰσι τῶν ἱερέων τε χαὶ τῶν 

ἱερειῶν ὅσοις μεμέληχε περὶ ὧν μεταχειρίζονται λόγον 
οἵοις τ᾽ εἶναι διδόναι" λέγει δὲ χαὶ Πίνδαρος καὶ ἄλλοι 
πολλοὶ τῶν ποιητῶν, ὅσοι ϑεῖοί εἶσιν. ἃ δὲ λέγουσι, 
ταυτί ἔστιν ἀλλὰ σχόπει, εἴ σοι δοχοῦσιν ἀληϑῆ λέγειν. 
φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀϑάνατον, χαὶ 
τοτὲ μὲν τελευτᾶν, ὃ δὴ ἀποϑνήσχειν χαλοῦσε, τοτὲ δὲ 
πάλιν γίγνεσϑαι, ἀπόλλυσϑαι δ᾽ οὐδέποτε" δεῖν δὴ διὰ 
ταῦτα ὡς ὅσιωτατα διαβιῶναι τὸν βίον" 

οἷσι γὰρ ἂν Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πέν- 
ϑεος 

, ἈΝ [φ ᾿ 

δέξεται, εἰς τὸν ὕπερϑεν ἅλιον χείνων ἐνάτῳ 
᾽} 

ἔτει 
ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν, 
ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ σϑένει χραιπνοὶ 

σοφίᾳ τε μέγιστοι 
ἄνδρες αὔξοντ᾽᾿ ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον 

ἥρωες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων κα- 
λεῦνται. 

Ἅτε οὖν ἣ ψυχὴ ἀϑαάνατός τε οὖσα καὶ πολλάκις γε- 
γονυῖα, καὶ ἑωραχυῖα χαὶ τὰ ἐνθάδε χαὶ τὰ ἐν “ιδου 
[καὶ] πάντα χρήματα, οὐχ ἔστιν ὅ τι οὐ μεμάϑηχεν᾽ ὥστε 
οὐδὲν ϑαυμαστὸν χαὶ σπιερὶ ἀρετῆς χαὶ περὶ ἄλλων οἷόν τ᾽ 
εἶναι αὐτὴν ἀναμνησϑῆναι, ἅ γε καὶ πρότερον ἠπείστατο. 

το Ῥίπάδγ. ἔγαστη. 133 ΒεσρΚ ροξί. ἱγΥ.4 1 428 

12 οἵοις τ᾽ Β: οἷός τ Τ τό τότε --- τότε ΒΤ τ109 οἷσιν γὰρ ἂν 
ΒΤ: οἷσι δὲ ΒοΘΟΚὴ 21: δέξεται ΒΤ: δέξηται δίοθαξριβ | εἰς ΒΤ: ἐς 
Βίοθδεαιιβ[κεένων ἐνάτῳ ἔτει Θ᾽ οΌδαι5: κείνων ενατῶε ἐτε Β, κεινων 
ἐνατῳ ἔτι Τ, κεινων ἐνατῳ ἔτει ΕΧ δτηβηᾶ. Τ' 23 ψυχὰς ΒΟΕΟΚΗ: 
ψυχὰν ΒΤ, ψυχὰ δίοραριι5 24 ἐκ τὰν Β, ἐκ τὰν 426 αὔξοντ᾽ 
ΒοΘΟΚΗ: αὔξονται ΒΤ 31 καὶ δΔηΐβᾳ πάντα ἀε]ανι ϑίχανα 

ΙοΟ 

15 

20 

25 

30 

ναι. 
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ἅτε γὰρ τῆς φύσεως “ἁπάσης συγγενοῦς οὔσης, χαὶ μεὲμα- Ὁ 
ϑηχυίας τῆς ψυχῆς ἅπαντα, οὐδὲν χωλύει ἕν μόνον ἀνα- 
μγησϑέντα, ὁ δὴ μάϑησιν χαλοῦσιν ἄνϑρωποι, τάλλα 
σιάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐάν τις ἀνδρεῖος ἢ χαὶ μὴ ἀπο- 

5 χάμνῃ ξητῶν᾽ τὸ γὰρ ζητεῖν ὁ ἄρα χαὶ τὸ μανϑάνειν. ἀνά- 
οἰπὰΝ μνησις ὅλον ἐστίν. οὔχουν δεῖ πείϑεσϑαι τούτῳ τῷ ἐρι- 

στιχῷ λόγῳ" οὗτος μὲν γὰρ ἂν ἡμᾶς ἀργοὺς ποιήσειεν 
χαὶ ἔστιν τοῖς μαλακοῖς τῶν ἀνθρώπων ἡδὺς ἀχοῦσαι, 
ὅδε δὲ ἐργατιχούς τὲ χαὶ ζητητιχοὺς ποιεῖ" ᾧ ἐγὼ πι- Ἑ 

το στεύων ἀληϑεῖ εἶναι ἐϑέλω μετὰ σοῦ ζητεῖν ἀρετὴ ὃ τι 
ἔστιν. 

ΜΕΝ. Ναί, ὦ Σώχρατες" ἀλλὰ πῶς λέγεις τοῦτο, ὅτι 
οὐ μαγϑάνομεν, ἀλλὰ ἣν καλοῦμεν μάϑησιν ἀνάμνησίές 
ἐστιν; ἔχεις μὲ τοῦτο διδάξαι ὡς οὕτως ἔχει; 

15 Σι. Καὶ ἄρτι εἶστον, ὦ Μένων, ὅτι σπανοῦργος εἶ" “καὶ 

γῦν ἐρωτᾷς εἰ ἔχω σε διδάξαι, ὃς οὔ φημι διδαχὴν εἶναι 82 
ἀλλ ἀνάμνησιν, ἵνα δὴ εὐϑὺς φαίνωμαι αὐτὸς ἐμαυτῷ 
τἀναντία λέγων. 

ΜΕΝ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώχρατες, οὐ πρὸς τοῦτο 
20 βλέψας εἶπον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ. ἔϑους" ἀλλ᾽ εἴ πτώς μοι ἔχεις 

ἐνδείξασϑαι, ὅτι ἔχει ὥσπτερ λέγεις, ἔνδειξαι. 
ΣΩ, .5421λλ ἔστι μὲν οὐ δάδιον, ὅμως δὲ ἐϑέλω προϑυ- 

μηϑῆναι σοῦ ἕνεχα. ἀλλά μοι προσχάλεσον τῶν τιολλῶν 
ἀχολούϑων τουτωνὶ τῶν σαυτοῦ ἕνα, ὅντινα βούλει, ἵνα Β 

25 ἐν τούτῳ σοι ἐπιδείξωμαι. 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. δεῦρο πρόσελϑε. 
Σῶ. ἄλλην μέν ἐστι καὶ ἑλληνίζει; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε σφόδρα, οἰχογενής. 
ΣΩ. Πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν, ὁπότερ᾽ ἂν σοι φαίνηται, 

30 ἢ ἀναμιμνῃσχόμενος ἢ μανϑάνων τταρ᾽ ἐμοῦ. (ξ 4108) 
ΜΕΝ. ᾿““λλὰ προσέξω. 
σῷ. Εἰπὲ δή" μοι, ὦ παῖ, γιγνώσχεις τετράγωνον χω- 

οίον ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν; 
ΠΑΙ. Ἔγωγε. 

4 ἀποκάμνῃ Β: ἀποκάμῃ Τ, ϑίοραξιι5, 564 ν 5ιρτα νϑύβιση Τ 
6 οὔκουν ΤΌ: οὐκοῦν Β | πείϑεσθϑαι Β: πέσϑαι Τ 9 ἐργατικούς 
Τ: ἐργαστικούς Β 12 ἀλλὰ πῶς Βίορεαειι5: ἀλλ: ἁπλῶς ΒΤ'᾽ 14 με 
τοῦτο ΤΙ μετὰ τοῦτο Β 25 τούτῳ Β: τουτωὶ Τ Ι ἐπιδείξωμαι ΒῈΣ 
ἐνδείξαημαι ΝΑΡΕΥ σομητη. 11 9 30 ἢ ἄναμι. ΒΤ: εἰ ἀναμ. Αϑί, ἰοΐὰϑ5 
Ἰοσι5 σογγαρίαβ 6556 νἸἀθίασ 

ΟἿ 
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ΣΩ,. Ἔστιν οὖν τετράγωνον χωρίον ἴσας ἔχον τὰς 
γραμμὰς ταύτας :τάσας, τέτταρας οὔσας; 

ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩῷ. Οὐ καὶ ταυτασὶ τὰς διὰ μέσου ἐστὶν ἴσας ἔχον; 
ΠΑΙ. Μαί. Ξ 

ΣΩ, Οὐχοῦν εἴη ἂν τοιοῦτον χωρίον χαὶ μεῖζον καὶ 
ἔλαττον; 

ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Εἰ οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ δυοῖν ποδοῖν καὶ αὕτη 

δυοῖν, πόσων ἂν εἴη ποδῶν τὸ ὅλον; ὧδε δὲ σχότεει" εἰ τὸ 
ἦν ταύτῃ δυοῖν ποδοῖν, ταύτῃ δὲ ἑνὸς ποδὸς μόνον, ἄλλο 
τι ἅπαξ ἂν ἣν δυοῖν ποδοῖν τὸ χωρίον; 

ΠΑΙ. Μαί. 
ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ δυοῖν ποδοῖν χαὶ ταύτῃ, ἄλλο τι ἢ 

δὶς δυοῖν γίγνεται; 15 
ΠΑΙ. 7ίγνεται. 
ΣΏ. “υοῖν ἄρα δὶς γίγνεται ποδῶν; 
ΠΑΙ. ναί. 
ΣΩ. Πόσοι οὖν εἰσιν οἱ δύο δὶς πόδες; λογισάμενος 

εἰχτέ. ὡ 20 
ΠΑΙ. Τέτταρες, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ, Οὐχοῦν γένοιτ᾽ ἂν τούτου τοῦ χωρίου ἕτερον δι- 
πλάσιον, τοιοῦτον δέ, ἴσας ἔχον πάσας τὰς γραμμὰς 
ὥσπερ τοῦτο; 

ΠΑΙ. ναί. 25 

ΣΩ. Πόσων οὖν ἔσται ποδῶν; 
ΠΑΙ. Ὀχτώ. 
ΣΩ. Φέρε δή, πειρῶ μοι εἰχεῖν ττηλίχη τις ἔσται ἐχεί- 

γου ΠῚ γραμμὴ ἑχάστη; ἢ μὲν γὰρ τοῦδε δυοῖν ποδοῖν" τέ 
δὲ ἡ ἑχείνου τοῦ διπελασίου; 30 

ΠΑΙ. 4]ῆλον δή, ὠ Σώχρατες, ὅτι διπλασία. 
ΣΩ. Ὁρᾷς, ὠ Μένων, ὡς ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδάσχω, 

ἀλλ ἐρωτῶ πάντα; χαὶ νῦν οὗτος οἴεται εἰδέναι, ὅποία 
ἐστὶν ἀφ᾽ ἧς τὸ ὀχτώπουν χωρίον γενήσεται" ἢ οὐ δοχεῖ 
σοι; 35 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε. 
Σῷ. Οἶδεν οὖν; 

τ ἦν Ε΄ Α. ὙΝΟΙ͂: ἐν ΒΤ (εἰ ταύτῃ μὲν δυοῖν 5οτῖρϑὶ 5ρες. οτῇξ. 
43)}} ἀλλ ὁτι Β 320 δὲ Τ: δαὶ Β 32 τοῦτον Β: τούτων Τ' 
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ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. 
Σῶ. Οἴεται δέ γε ἀπὸ τῆς διπλασίας; 
ΜΕΝ. Μιαί. 
ΣΩ. Θεῶ δὴ αὐτὸν ἀναμιμνῃσχόμενον ἐφεξῆς, ὡς δεῖ 

5 ἀναμιμνήσχεσϑαι. σὺ δέ μοι λέγε" ἀπὸ τῆς διπλασίας 
γραμμῆς φῇς τὸ διπλάσιον χωρίον γίγνεσϑαι; τοιόνδε 88 
λέγω, μὴ ταύτῃ μὲν μαχρόν, τ τῇ δὲ βραχύ, ἀλλὰ ἴσον τταν- 
ταχῇ ἔστω ὥστιξρ τουτί, ἐπ Μὰ δὲ τούτου, ὀχτώ;τουν" 
ἀλλὰ ὅρα, εἰ ἔτι σοι ἀπτὸ τῆς διτελασίας δσκες ἔσεσϑαι. 

10 ΠΑΙ. Ἔμοιγε. 

Σῷ. Οὐχοῦν διπλασία αὕτη ταύτης γίγνεται, ἂν ἕτέ- 
ραν τοσαύτην προσϑῶμεν ἐνϑένδε; 

ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. “πὸ ταύτης δή, φής, ἔσται τὸ ὀχτώτεουν χωρίον, 

15 ἂν τέτταρες τοσαῦται γένωνται; 
ἯΚΙ. λιαέ. 
ΣΏ. “Ἀναγραψώμεϑα ὁὺ ἀπ᾽ αὑτῆς ἴσας τέτταρας. Β 

ἄλλο τι ἢ τουτὶ ἂν εἴη ὃ φὴς τὸ ὀχτώπουν εἶναι; 
ΠΑΙ. Πάνυ 75: 

20 ΣΩ. Οὐχοῦν ἐν αὐτῷ ἐστιν ταυτὶ τέτταρα, ὧν ἕκαστον 

ἴσον τούτῳ ἐστὶν τῷ τετράποϑδι; 
ΜΑΙ “Ναί. 

Σῷ. Πόσον οὖν γίγνεται; οὐ τετράκις τοσοῦτον; 
ΠΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

2. ΣΩ Δηιπτλάσιον οὖν ἔστιν τὸ τετράχις τοσοῦτον; 
πὶ Οὐτμὰ Δία. ὡ 
Σῶ. ᾿“λλὰ ποσαπιλάσιον; 
ΠΑΙ. Τετρατελάσιον. 
Σῶ. “πὸ τῆς διτιλασίας ὁ ἄρα, ὦ παῖ, οὐ διπλάσιον ς 

30 ἀλλὰ τετραπλάσιον γίγνεται χωρίον. Ὁ πτα) 

ΠΑΙ. ““ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. Τεττάρων γὰρ τετράκις ἐστὶν ἑχκαίδεχα. οὐχί; 
ΤΆΤ τ᾿Νοΐ. 

ΣΩ, Ὀχτώπουν δ᾽ ἀπὸ ποίας γραμμῆς; οὐχὶ ἀπτὸ μὲν 
35 ταύτης τετραπλάσιον; 

ΠΛΙ. Φημκί. 
ΣΩ. Τετράπουν δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισέας ταυτησὶ τουτί; 

21 τούτῳ Τ: τούτῳ ᾧ ΒΒ 52 τεττάρων ΒΤ; τέτταρα Ἠ]ΥΒΟΠΙΡ 
37 τετράπουν (ΟΥ̓ΔΥ5 ΘΟΙορ, 82; τέταρτον ΒΤ 
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ΤΆΤ Ναί, 
Σῷ. δῖεν" τὸ δὲ ὀχτώπουν οὐ τοῦδε μὲν διπλάσιόν 

ἐστιν, τούτου δὲ ἡμισυ; 
ΠΑΙ. πὰς 

Ὁ ΣΩῶ. Οὐχ ἀπὸ μὲν μείζονος ἔσται ἢ τοσαύτης γραμμῖς, 5 
ἀπὸ ἐλάττονος δὲ ἢ τοσησδί; ἢ οὔ; 

ΠΑΙ. Ἔμοιγε δοχεῖ οὕτω. 
ΣΩ, Καλῶς" τὸ γάρ σοι δοχοῦν τοῦτο ἀποχρίνου. καί 

μοι λέγε" οὐχ ἴδε μὲν δυοῖν ποδοῖν ἦν, ἣ δὲ τεττάρων; 
ΠΑΙ. Μαί. ΙΟ 

πος Ἁ κως ἊΝ , , Ἀ 
ΣΩ. “]εῖ ἄρα τὴν τοῦ ὀχτώποδος χωρίου γραμμὴν 

μείζω μὲν εἶναι τῆσδε τῆς δίποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τετρά- 
σοδος. 

ΠΛΙ. Δεῖ. ᾳ 

ἙΕ ΣῶΩ. Πειρῶ δὴ λέγειν πτηλέκην τινὰ φὴς αὐτὴν εἶναι. 15 
ΠΑΙ. Τρίπτοδα. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἄνπερ τρίπους ῇ, τὸ ἥμισυ ταύτης προς- 

ληψόμεϑα καὶ ἔσται τρίπους; δύο μὲν γὰρ οἵδε, ὃ δὲ εἷς" 
χαὶ ἐνθένδε ὡσαύτως δύο μὲν οἵδε, ὃ δὲ εἷς" καὶ γίγνεται 
τοῦτο τὸ χωρίον ὃ φής. 20 

ΠΑΙ. Μαί. 
Σῷ. Οὐχοῦν ἂν ἢ τῇδε τριῶν καὶ τῇδε τριῶν, τὸ ὅλον 

χωρίον τριῶν τρὶς ποδῶν γίγνεται; 
ΠΑΙ. Φαίνεται. 
ΣΏΩ. Τρεῖς δὲ τρὶς πόσοι, εἰσὶ πόδες; 25 
ΠΑΙ. Ἐννέα. 
ΣΩ. Ἔδει δὲ τὸ διπλάσιον πόσων εἶναι ποδῶν; 
ΠΑΙ. Ὀχτώ. 
ΣΩ, Οὐδ᾽ ἀρ᾽ ἀπὸ τῆς τρίποδός πω τὸ ὀχτώπουν χω- 

οίον γίγνεται. 30 
ΠΑΙ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ, “1λ:}.} ἀπὸ ποίας; πειρῶ ἡμῖν εἰπεῖν ἀχριβῶς" 

84 χαὶ εἰ μὴ βούλει ἀριϑμεῖν, ἀλλὰ δεῖξον ἀπὸ ποίας. 
ΠΑΙ. λλὰ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώχρατες, ἔγωγε οὐχ οἶδα. 
Σῷ. Ἐννοεῖς αὖ, ὦ Μένων, οὗ ἔστιν ἤδη βαδίζων ὅδε 35 

τοῦ ἀναμιμνήσχεσϑαι; ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ζδει μὲν οὔ, ἢ 
τις ἔστιν ἡ τοῦ ὀχτώποδος χωρίου γραμμή, ὥσττερ οὐδὲ 

2 οὐ Τ, 564 ο ἴῃ 785. 4 Ἰδσυπδπηὶ ἰηάϊοανῖ, ᾿πζογοϊ ας ραστῖ 
τεϑροηβαπη: ναὶ ΘΧ ΘΙΏ6Πη4. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΒ᾽ ΠΠ ΤῊ 1812, πάνυ γε αἵ νἱ- 
ἀδίαγ ΨΊΙΠΔΟΡ. 21 23 τρὶς Τ'! τρεῖς Β 30 οὐ ΒΤ; οἵ ΒεοΚ 
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- 5 Σ τ τ 237 , 2 ϑι..Ἀ , ΟΝ. ᾿ 

γῦν πω οἶδεν, ἀλλ΄ οὖν ᾧετό γ᾽ αὑτὴν τότε εἰδέναι, καὶ 
ϑαρραλέως ἀπεχρίνετο ὡς εἰδώς, χαὶ οὐχ ἡγεῖτο ἀπορεῖν" 

- Ξ. - , ΟἿ γῦν δὲ ἡγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, χαὶ ὥσπερ οὐκ οἶδεν, οὐδ᾽ 
οἴεται εἰδέναι. Β. 

5. ΜΕΝ. “2ληϑῆ λέγεις. 
23 - “ ,ὕ 5 Ά Ν - « 9 

ΣΩ, Οὐχοῦν νῦν βέλτιον ἔχει ττερὶ τὸ πρᾶγμα Ὁ οὐκ 
δει; 

ΜΕΝ. Καὶ τοῦτό μοι δοχεῖ. 
2 :-Ξ 5; ᾿ ΄ὔ - [4 

ΣΩ. ““:τορεῖν οὖν αὐτὸν ποιήσαντες καὶ ναρχᾶν ὠσττερ 

το ἡ νάρχη, μῶν τι ἐβλάψαμεν; 
ΜΕΝ. Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ. 

. , - ’ (1.181) ΣῺΩ, Προὔργου γοῦν τι σπτεποιήκαμεν, ὡς ἔοικε, πρὸς 
τὸ ἐξευρεῖν ὃ ὅσῃ ἔχει" νῦν μὲν γὰρ χαὶ ζητήσειεν ὃ ἂν ἡδέως 
οὐχ εἰδώς, τότξε δὲ ῥᾳδίως ἂν χαὶ πρὸς πολλοὺς καὶ 

τῦ πολλάκις ᾧετ: ἂν εὖ λέγειν περὶ τοῦ διπλασίου χωρίου, 
ὡς δεῖ διπλασίαν τὴν γραμμὴν ἔχειν μήκει. 

, 

ΜΕΝ. ᾿Μοικεν. 
» ΕῚ ὉΝ ΞΙΟΝ , 2 - - 

Σῶ. Οἴει οὖν ἂν αὑτὸν πρότερον δπιχειρῆσαι ζητεῖν 
᾽Ὰ ’ - .ς 7 ’ὔ ’, ἢ μανϑάνειν τοῦτο, ὃ ῴετο εἰδέναι οὐχ εἰδώς, πρὶν εἰς (( 4110} 
3 , , ς ’, ᾿Ὶ ,ὕ Ἁ 7 

20 ἀπορίαν κατέπεσεν ἡγησάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπτόϑησεν 
τὸ εἰδέναι; 

» - 3 ΄ 

ΜΕΝ. Οὗ μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες. 
323 2 ν᾿ 

ΣΩ, (ὥνητο ἀρὰ ναρχῆσας; 

ΜΕΝ. 4΄οχεῖ μοι. 

25. ΣΩ. Σχέψαι δὴ ἐκ ταύτης τῆς ἀπορίας ὃ τι καὶ ἀνευ- 
΄, - . ἩΠΩ - 29χ ΨΦ ϑι..32ν.3 “- 2 - Ἁ 

ρήσει ζητῶν μετ ἐμοῦ, οὐδὲν ἀλλ΄ ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ Ὁ 
οὐ διδάσχοντος" φύλαττε δὲ ἄν που εὕρῃς μὲ διδάσκοντα 
χαὶ διεξιόντα αὐτῷ, ἀλλὰ μὴ τὰς τούτου δόξας ἀνερω- : 
τῶντα. “έγε γάρ μοι σύ" οὐ τὸ μὲν τετράπουν τοῦτο 

30 ἡμῖν ἔστι χωρίον; μανϑάνεις; 
ΠΑΙ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. ἝὭἝτερον δὲ αὐτῷ προσϑεῖμεν ἂν τουτὶ ἴσον; 
ΜΑΙ οὐαξ. 

ΣΩ. Καὶ τρίτον τόδε ἴσον ἑχατέρῳ τούτων; 
35 ΠΑΙ. ΜΝ αί. 

9 καὶ --- το ἡ νάρκη Ἐπδι. δὰ 11.1 1173 εἅ. Εοπι. 

1 γ᾽ αὐτὴν Β: ταύτην τ΄ 28 τούτου ΔΡΟΡΥΔΡΒΑ: τούτων ΒΥ, 
ὙΠΟ ΚΟ δ πη 209 οὐ 5ιρτα νεύβυα Τ 
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ΣΩ. Οὐχοῦν προσαναπληρωσαίμεϑ᾽ ἂν τὸ ἐν τῇ γωνίᾳ 
τόδε; 

ΠΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. .4λλο τι οὖν γένοιτ᾽ ἂν τέτταρα ἴσα χωρία τάδε; 

Ε ΠΑΡ ον 5 

ΣΩ. Τί οὖν; τὸ ὅλον τόδε ποσαπλάσιον τοῦδε γί- 
γνεται; 

ΠΑΙ. Τετραπλαάσιον. 
Σῷῶ. Ἔδει δὲ διπλάσιον ἡμῖν γενέσθαι" ἢ οὐ μέ- 

μνησαι; Ιο 
ΠΑΙ. Πάνυ 7γὲ. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἐστιν αὕτη γραμμὴ ἐχ γωνίας εἰς γωνίαν 

86 ἀντίαν τέμνουσα δίχα ἕχαστον τούτων τῶν χωρίων; 
ΠΑΙ. Μαί. 

ΣΩΏ. Οὐχοῦν τέτταρες αὗται γίγνονται γραμμαὶ ἴσαι, τς 
περιέχουσαι τουτὶ τὸ χωρίον; 

ΠΑΙ. 7ίγνονται. 

ΣΩ, Σχόπει δύ᾽ πηλίχον τέ ἐστιν τοῦτο τὸ χωρίον; 
ΠΑΙ. Οὐ μανϑάνω. 
Σῷ. Οὐχὶ τεττάρων ὄντων τούτων ἥμισυ, ἑχάστου 20 

ἑχαάστη ἡ γραμμὴ ἀττοτέτμηχεν ἐντός; ἢ οὔ; 
ΠΆῚ Ναας. 

Σῷ. Πόσα οὖν τηλικαῦτα ἐν τούτῳ ἔνεστιν; 
ΠΑΙ. Τέτταρα. 
ΣΩ,. Πόσα δὲ ἐν τῷδε; 25 
ΠΑΙ. “ύο. ᾿ 
ΣΩ, Τὰ δὲ τέτταρα τοῖν δυοῖν τέ ἐστιν; 
ΠΑΙ. Ζιπλάσια. 

Β Σῶ. Τύὅδε οὖν ποσάπουν γίγνεται; 
ΠΑΙ. Ὀχτώπουν. 30 
ΣΩ,. “πὸ ποίας γραμμῆς; 

12 αὕτη γραμμὴ --- γωνίαν ἀντίαν ἍΝεΧχ ὅο0Ρῇ. Απίέϊρ. Π 8ο: 
αὕτη γραμμὴ --- γωνίαν τινὰ ΒΤ, αὕτη ἡ γραμμὴ --- γωνίαν τινὰ 
ϑίγυνθ, αὕτη γραμμὴ --- γωνίαν τείνουσα εχ Ἔπιεηά. ΔΡΟΡΥ. Ῥαγίϑὶ- 
ὨΠΤΏ 1811, ( ΟΥ̓ΠΑτΙα5 ΘΟΪορ. 83, αὕτη γραμμὴ ἣ --- γωνίαν τείνει 
Ε, Α. Ννο!, αὕτη γραμμὴ - γωνίαν συτα ΘΠ] δἰ δυπιαομθτο ΒΕΚΚΕΥ 
ἴῃ δάμποί. οτῖί., αὕτη ἡ γραμμὴ ἡ --- γωνίαν τείνουσα Βυτπηδ πη, αὕτη 

γραμμὴ ΟΠ η12 δηϊπγαᾶν. ἴῃ Μεηοη. 9 (αὕτη ἡ γραμμὴ --- γωνίαν 
διατέμνουσα ΘΠ 811}) 29 Ροβί τόδε οὐν δαά. ποσαπλάσιον 
γίγνεται τούτου. ΠΑΙ. ΖΔιπλάσιον. ΣΩ, Τοῦτο δὲ πηλίκον ἦν; ΠΑΙ. 
Τετράπουν. ΣΏ. Τόδε οὖν ΘΟ] Θ᾽ ΘΥΠΙΔΟΠΘΥ 
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ΠΑΙ. “πὸ ταύτης. 
Σῷ. “πὸ τῆς ἐκ γωνίας εἷς γωνίαν τεινούσης τοῦ τε- 

τράποδος; 
ΠΑΙ. Μαί. 
ΣΩ. Καλοῦσιν δέ γε ταύτην διάμετρον οἵ σοφισταί" 

ὥστ᾽ εἰ ταύτῃ διάμετρος ὄνομα, ἀτπτὸ τῆς διαμέτρου ἄν, 
ὡς σὺ φής, ὠ παῖ Μένωνος, γίγνοιτ᾽ ἂν τὸ διπλάσιον 
χωρίον. 

ΠΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώχρατες. 

Σὰ Τί σοι δοχεῖ, ὦ Μένων; ἔστιν ἥντινα δόξαν οὐχ 
αὑτοῦ οὗτος ἀπεχρίνατο; 

ΜΕΝ. Οὐχ, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ. 
ΣΩ, Καὶ μὴν οὐχ ἤδει γε, ὡς ἔφαμεν ὀλίγον πρότερον. 
ΜΕΝ. ᾿2ληϑῆ ὝΕΣ 
Σῷ, Ἐνῆσαν δέ γε αὐτῷ αὗται αἱ δόξαι" ἢ οὔ; 
ΜΕΝ. ΔΜναί. 

Σῷ. Τῷ οὐχ εἰδότι ἄρα περὶ ὧν ἂν μὴ εἰδῇ ἔνεισιν 
ἀληϑεῖς δόξαι περὶ τούτων [ὧν οὐχ οἶδε]; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Καὶ νῦν μέν γε αὐτῷ ὥσπερ ὄναρ ἄρτι ἀναχεχί- 
γηνται αἱ δόξαι αὗται εἰ δὲ αὐτόν τις ἀνερήσεται στολ- 
λάκις τὰ αὐτὰ ταῦτα χαὶ πολλαχῇ, οἶσϑ᾽ ὅτι τελευτῶν 
οὐδενὸς ἧττον ἀχριβῶς ἐπιστήσεται περὶ τούτων. 

ΜΕΝ. Ἔοιχεν. 

Σῷ,. Οὐχοῦν οὐδενὸς διδάξαντος ἀλλ᾿ ἐρωτήσαντος 
ἐπειστήσεται, ἀναλαβὼν αὐτὸς ἐξ αὑτοῦ τὴν ἐπιστήμην; 

ΜΕΝ. Μαί. 
Σῷ. Τὸ δὲ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν ἐν αὑτῷ ἐπιστήμην 

οὐχ ἀναμιμνήσχεσϑαί ἐστιν; 
ΜΕΝ. Πάνυ 78. 

Σῷ, ᾿Ζ7ρ᾽ οὖν οὐ τὴν ἐπιστήμην, ἣν νῦν οὗτος ἔχει, 
ἤτοι ἔλαβέν ττοτε ἢ ἀεὶ εἶχεν; 

ΜΕΝ. ΔΜ ναί. 
Σῶ. Οὐχοῦν εἶ μὲν ἀεὶ εἶχεν, ἀεὶ χαὶ ἦν ἐπιστήμων" 

εἶ δὲ ἔλαβέν ποτε, οὐκ ἂν ἔν γε τῷ νῦν βίῳ εἰληφὼς εἴη. 
ἢ δεδίδαχέν τις τοῦτον γεωμετρεῖν; οὗτος γὰρ ποιήσει 

7 δηΐῖθ τὸ τᾶ5.8Β ι8 ὧν οὐκ οἶδε ἀ6]ανὶ σοτηπι. Ρ]δΐ. ἴῃ Ἐαδβίρτ. 
89: περὶ τούτω: ὧ» οὐκ οἶδε ἄἀε]ενῖς ΒΒ] οἰ ουτηδοῃεῦ (ὥσπερ τούτῳ 
περὶ τούτων (αεαῖκ6) 21 ἀνερήσεται ΤΙ: ἂν ἐρήσεται ΒΒ 28 αὐτῷ Β 
36 ἢ Υ, δε4 6χ βιηϑπηά. 

Ω 

(ἢ 4128) 
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περὶ πάσης γεωμετρίας ταὐτὰ ταῦτα, χαὶ τῶν ἄλλων μα- 
ϑημάτων ἅπαντων. ἔστιν οὖν ὅστις τοῦτον ττάντα δεδί- 
δαχεν; δίκαιος γάρ που εἶ εἰδέναι, ἄλλως τε ἐπειδὴ ἐν 
τῇ σῇ οἰχίᾳ γέγονεν καὶ τέϑραπται. 

ΜΕΝ. “2... οἶδα ἔγωγε ὅτι οὐδεὶς πώποτε ἐδίδαξεν. ς 
ΣΩ. Ἔχει δὲ ταύτας τὰς δόξας, ἢ οὐχί; 
ΜΕΝ. ἀνάγχη, ὠ Σώκρατες, φαίνεται. 

ΣΩ, Εἰ δὲ μὴ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβών, οὐχ ἤδη τοῦτο 
86 δῆλον, ὅτι ἐν ἄλλῳ τινὶ χρόνῳ εἶχε καὶ ἐμεμαϑήχει; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. Ιο 
- 2 - ἘΞ ΤᾺ » 5 ς , “} 2 ἘΝ 2 

ΣΩ,. Οὐύὐχοῦν οὗτος γὲ ἔστιν ὁ χρόνος, ὁτ᾽ Οὐχ ἣν ἂν- 
ϑρωστος; 

ΜΕΝ. διαί. 
ΣΩ, Εἰ οὖν ὅν τ᾽ ἂν ἢ χρόνον χαὶ ὃν ἂν μὴ ῇ ἄνϑρω- 

πος, ἐνέσονται αὐτῷ ἀληϑεῖς δόξαι, αἵ ἐρωτήσει ἐπεγερ- ις 
ϑεῖσαι ἐπιστῆμαι γίγνονται, ἀρ οὖν τὸν ἀεὶ χρόνον με- 
μαϑηχυῖα ἔσται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ; δῆλον γὰρ ὅτι τὸν πάντα 
χρόνον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἄνϑρωπος. 

ΜΕΝ. Φαέρνεται. 
Β ΣΏῶ. Οὐχοῦν εἰ ἀεὶ ἢ ἀλήϑεια ἡμῖν τῶν ὄντων ἐστὶν 20 

ἐν τῇ ψυχῇ, ἀϑάνατος ἂν ἡ ψυχὴ εἴη, ὥστε ϑαρροῦντα 
χρή, ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιστάμενος νῦν, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ 
μὴ μεμνημένος, ἐπιχειρεῖν ζητεῖν καὶ ἀναμιμνήσχεσϑαι; 
, ΜΕΝ. Εὖ μοι δοχεῖς λέγειν, ὦ Σώχρατες, οὐχ οἶδ᾽ 
ὅπως. 28 

ΣΩ, Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐμοί, ὦ Μένων. χαὶ τὰ μέν γε ἄλλα 
οὐχ ἂν πάνυ ὑπτὲρ τοῦ λόγου διισχυρισαίμην" ὅτι δ᾽ οἰό- 
μενοι δεῖν ζητεῖν, ἃ μή τις οἶδεν, βελτίους ἂν εἶμεν χαὶ 
ἀνδριχώτεροι χαὶ ἧττον ἀργοὶ ἢ εἶ οἰοίμεϑα, ἃ μὴ ἐπι- 

ς στάμεϑα, μηδὲ δυνατὸν εἶναι εὑρεῖν μηδὲ δεῖν ζητεῖν, 30 
περὶ τούτου πάνυ ἂν διαμαχοίμην, εἰ οἷός τε εἴην, καὶ 
λόγῳ χαὶ ἔργῳ. 

2 πάντα ΒΤ: ταῦτα (εάϊκε 7 ὦ Σώκρατες φαίνεται ἀδ]ενὶξ 
ΝΑΡΕΥ σοΠΊΠ. Π ὅς, φαίνεται ρῬοβί λαβὼν ἰγΑηΒΡΟΠΟΠάυπι 6556 νἱ- 
ἀδί 8 ἤδη Δρορτδρῇῃαδα, 5.4 ΠΡαυτη: ἥδε Β, ἥδε Τὶ͵ 14 ὅν τ᾽ ἂν 
Βαϊΐογ: ὅτάν Β, ὅτ᾽ ἂν Τ, ὃν ἂν (ογῃδΙῖι5 εοῖορ. 83 | καὶ ΨΙΠΑΟΡ. 
21, ΗἨεϊηαοσί: ἢ καὶ ΒΤῚ᾽ τ αἷ ἐρωτήσει ΕΧ ΕΥΩΘΠα. ΔΡΟΡΥ. ΡαΑτΓΙ5]- 
ὨΌΤ 1812, Ἐ᾿ τ ΝΟΥ: αἱ ἐρωτήσεις ΒΤ, αἕ ἐρωτήσεσεν ΕΧ ΘἸηΘΠά- 
ΔΡΟΡΎ. ῬΑΙΙΒΙ ΠΤ 1811, (ΟΥΠΔΙΙΙ5 δοϊορ. 83 29 οἰοίμεϑα Τ, 5ε4 
οἱ ΕΧ ἐπ6Πά.:; οἰόμεϑα Β 
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ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο μέν γε δοχεῖς μοι εὖ λέγειν, ὦ Σώ- 
χρατες. 

Σῷ, Βούλϑει οὖν, ἐπειδὴ διιονοοῦμεν, ὅτι ζητητέον 

περὶ οὗ μή τις οἶδεν, ἐπιχειρήσωμεν κοινῇ ζητεῖν τέ τεοτ᾽ 
ἔστιν ἀρετή; 

ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. οὐ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ 
ἔγωγε ἐχεῖνο ἂν ἥδιστα, ὅττερ ἠρόμην τὸ πρῶτον, καὶ 
σχειψαίμην χαὶ ἀχούσαιμι, πότερον ὡς διδαχτῷ ὄντι 
αὐτῷ δεῖ ἐπιχειρεῖν, ἢ ὡς φύσει ἢ ὡς τίνει τοτὲ τρόπῳ 
παραγιγνομένης τοῖς ἀνθρώποις. τῆς ἀρετῆς. 

ΣΩ, .3λ}᾽ εἰ μὲν ἐγὼ ἤρχον, ὦ Μένων, μὴ μόνον ἐμαυ-- 
τοῦ ἀλλὰ καὶ σοῦ, οὐχ ἂν ἐσχειψάμεϑα πρότερον εἴτε δι- 
δαχτὸν εἴτε οὐ διδαχτὸν ἢ ἀρετή, τιρὶν ὃ τι ἔστιν πρῶτον 
ἐζητήσαμεν αὐτό" ἐπειδὴ δὲ σὺ σαυτοῦ μὲν οὐδ᾽ ἐπιχει- 
ρεῖς ἄρχειν, ἵνα δὴ ἐλεύϑερος ἧς, ἐμοῦ δὲ ἐπειχειρεῖς τε 
ἄρχειν χαὶ ἄρχεις, συγχωρήσομαί σοι" τί γὰρ χρὴ ποιεῖν; 
ἔοικεν οὖν σχειιτέον εἶναι, πτοῖόν τί ἐστιν ὃ μήπω ἴσμεν 
ὅ τι ἔστιν. εἰ μή τι οὖν ΤᾺ σμικρόν γέ μοι τῆς ἀρχῆς 
χάλασον, χαὶ συγχώρησον ἐξ ὑποϑέσεως αὐτὸ σχοττεῖ- 
σϑαι, εἴτε διδακτόν ἔστιν εἴτε ὑπωσοῦν. λέγω δὲ τὸ ἐξ 
ὑποϑέσεως ὧδε, ὥσπερ οἱ γεωμέτραι πολλάκις σχοπτοῦν-- 
ται, ἐπειδάν τις ἔρηται αὐτούς, οἷον περὶ χωρίου, εἶ οἷόν 
τὲ ἐς τόνδε τὸν χύχλον τόδε τὸ χωρίον τρίγωνον ἐνταϑῆ- 

ἢ “ ἢ 3 3) Ξ: 
([.1823) γαι, εἴποι ἂν τις ὅτι οὔπω οἶδα εἰ ἔστιν τοῦτο τοιοῦτον, 

25 

30 

ἀλλ᾽ ὥσπερ μέν τινα ὑπόϑεσιν προὔργου οἶμαι ἔχειν 
πρὸς τὸ πρᾶγμα τοιάνδε" εἶ μέν ἔστιν τοῦτο τὸ χω- 
ρέον τοιοῦτον, οἷον παρὰ τὴν δοϑεῖσαν αὐτοῦ γραμμὴν 
παρατείναντα ἐλλείσχεειν τοιούτῳ χωρίῳ, οἷον ἂν αὐτὸ 
τὸ παρατεταμένον 1» ἄλλο» τι συμβαίνειν μοι δοχεῖ, 
χαὶ ἄλλο αὖ, εἰ ἀδύνατόν ἐστιν ταῦτα τιαϑεῖν" ὕπσος- 
ϑέμενος οὖν ἐϑέλω εἰπεῖν σοι τὸ συμβαῖνον πτερὶ τῆς 
ἐντάσεως αὑτοῦ εἰς τὸν χύχλον, εἴτε ἀδύνατον εἴτε μή. 

6 ἀλλ᾽ ἔγωγε αἱ νϊἸάδίαγΓ ΔΡΟΡΥ. (ΟἸΒ]]πίδηιπ 155, ΑἸαΪπᾶ: ἂν 
λέγωγε ΒΤ 9 ὡς τινί Β, ὡς τινι Τ' 18 ἀλλὰ ΒΤ: ἀλλο Ἡδυξάβ 
5ΡΕΟ. ΟΥ̓ , 1ῚῚ 25 μέν τινα ΒΤ; μέντοι τινὰ Μαάνὶρ δάνοίβ. 1 
413 27 τὴν δοθεῖσαν τοῦ κύκλου διάμετρον κατὰ τὴν δοϑεῖσαν 
αὐτοῦ Βυϊτηδηη, τὴ» δοθεῖσαν δὶ αὐτοῦ κέντρου γραμμὴν Κοπίρ' 
ἘχρΙδηδίϊο ἰοοὶ ἴῃ Με ποῃ. 8 28 παρατείναντα ΒΤ: παρατείναντε 
Θεσσαηι5, παρατεῖναν ΒίΔΠ Ραμ (παρατείνουσαν νεῖ παρατείναντε 
ΟἸτπη Θ 4] διττὴ), παρατείναντος ΝΝ ΕΧ α6 ἰοςο πηγαί θη. ΜΘηοῃ. ΕΙ 
28 ἐλλείπειν ΤΙ; ἐλλίπειν Β, ἐλλιπεῖν Ὁ, τόδε ἐλλείπειν ἹΚοεηΐρ; 1. ο. 8 

([. 4120}. 

δ. 
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Οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς ἡμεῖς, ἐπειδὴ οὐχ ἴσμεν οὐϑ᾽ 
ὁ τί ἐστιν οὐὔϑ'᾽ διτοῖόν τι, ὑποθέμενοι αὐτὸ σχοϊτῶμεν 
εἴτε διδαχτὸν εἴτε οὐ διδαχτόν ἐστιν, ὧδε λέγοντες" εἶ 
τοῖόν τί ἔστι τῶν περὶ τὴν ψυχὴν ὄντων ἀρετή, διδαχ- 
τὸν ἂν εἴη ἢ οὐ διδαχτόν; πρῶτον μὲν εἰ ἔστιν ἀλλοῖον 5 
ἢ οἷον ἐπιστήμη, ἀρα ΤΑΣ ΡΣΒῚΝ σου, ἢ ὃ γυνδὴ ἐλέγομεν, 
ἀναμνηστόν᾽ διαφερέτω δὲ μηδὲν ἡμῖν ὁποτέρῳ ἂν τῷ 

ς ὀνόματι χρώμεϑα" ἀλλ ἀρα διδαχτόν; ἢ τοῦτό γε σεαντὶ 
δῆλον, ὅτι οὐδὲν ἄλλο διδάσχεται ἄνθρωπος ἢ ἐπι- 
στήμην; 1ο 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Εἰ δέ γ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη τις ἣ ἀρετή, δῆλον ὅτι 

διδαχτὸν ἂν εἴη. 
ΜΕΝ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῷ. Τούτου μὲν ἄρα ταχὺ ἀπηλλάγμεϑα, ὃ ὅτι τοιοῦδε τς 

μὲν ὄντος διδαχτόν, τοιοῦδε δ᾽ οὔ. 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοιχε, δεῖ σχέψασϑαι, πό- 
τερόν ἐστιν ἐπιστήμη ἡ ἀρετὴ ἢ ἀλλοῖον ἐπιστήμης. 

Ὁ ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοχεῖ τοῦτο μετὰ τοῦτο σχετιτέον εἶναι. 20 
ΣΩ. Τί δὲ δή; ἄλλο τι ἢ ἀγαϑὸν αὐτό φαμεν εἶναι 

τὴν ἀρετήν, χαὶ αὕτη ἡ ὑπόϑεσις μένει ἡμῖν, ἀγαϑὸν 
αὐτὸ εἶναι; 

ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῷ. Οὐχοῦν εἰ μέν τί ἐστιν ἀγαϑὸν καὶ ἄλλο χωριζό- 25 

μενον ἐπιστήμης, τάχ᾽ ἂν εἴη ἢ ἀρετὴ οὐχ ἐπιστήμη τις" 
εἰ δὲ μηδέν ἐστιν ἀγαϑόν, ὃ οὐχ ἐπιστήμη πιεριέχει, ἔτπτι-- 

(4.30) στήμην ἂν τιν᾽ αὐτὸ ὑποπτεύοντες εἶναι ὀρϑῶς ὑπο- 
πτεύοιμιεν. 

ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 30 
ΣΩ, Καὶ μὴν ἀρετῇ γ᾽ ἐσμὲν ἀγαϑοί; 
ΜΕΝ. “Ναί. 

ἙΕ ΣΩ. Εἰ δὲ ἀγαϑοί, ὠφέλιμοι" πάντα γὰρ ἀγαϑὰ 
ὠφέλιμα. οὐχί; 

4 ποῖον Β, ποῖόν Τ: ποιόν Αϑί (ὁποῖόν τι ἐστιν ἢ οὐκ ἔστι 
Θ Η]εἰουτηδοῃ τ) 5. ἢ ΒΤ: εἰ δὲ Αϑί [ ἀλλοῖον ΤΙ: ἀλλ᾽ οἵον Β 
6 διδακτόν που 5ΟΥΡ51 οἷ. 10, 1: διδακτὸν ἢ [) οὐ ΒΒ διδακτὸν ϑίγανα 

16 τοιοῦδε δ᾽ ΒΤ: μῇ τοιοῦδε δ᾽ ΝΙΠΔΟὈ. 21 18 (5: ΒΤ: δὲ νεὶ δὲ 
δὴ ϑίγσυναδ:Ὺ 20 μετὰ τοῦτο ἀ6]6νὶ Ζεϊίβοῆγ. ἔ, ὄϑίεσσ. αυτηη. 1869 
Ρ.85. 21 δὲ Τ: δαὶ Β 25 χωριζόμενον ἀε]επάμυπ νει, 28 τιν᾽ 
ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: τὸ ΒΤ 33 πάνταϊτὰ γὰρ ἀγαϑὰ Β, πάντα γὰρ τ᾽ ἀ- 
γαϑὰΤ 
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ΜΕΝ. Μναί. 
ΣῷΩ. Καὶ ἡ ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἐστιν; 
ΜΕΝ. ἤνάγχη ἐκ τῶν ὡμολογημένων. 
Σῷ, Σχεψώμεϑα δὴ χκαϑ' ἕχαστον ἀναλαμβάνοντες, 

ποῖά ἐστιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ. ὑγίεια, φαμέν, καὶ ἰσχὺς καὶ 
χάλλος καὶ πλοῦτος δή" ταῦτα λέγομεν χαὶ τὰ τοιαῦτα 
ὠφέλιμα. οὐχί; 

ΜΕΝ. “ναί. 

ΣΩ. Ταὐτὰ δὲ ταῦτά φαμὲν ἐνίοτε χαὶ βλάπτειν" ἢ 
σὺ ἄλλως φὴς ἢ οὕτως; 

ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτως. 
ΣΩ. Σχόσπει δή, ὅταν τί ἑχάστου τούτων ἡγῆται, ὦφε- 

λεῖ: ἡμᾶς, καὶ ὅταν τί, βλάπτει; ἀρ᾽ οὐχ ὅταν μὲν ὀρϑὴ 
χρῆσις, ὠφελεῖ, ὅταν δὲ μή, βλάπτει; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, τι τοίνυν χαὶ τὰ χατὰ τὴν ψυχὴν σχεψώμεϑα. 

σωφροσύνην τι χαλεῖς χαὶ διχαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν χαὶ 
εὐμαϑίαν καὶ μνήμην χαὶ μεγαλοπρέπειαν καὶ ττάντα τὰ 
τοιαῦτα; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. 
ΣΩΏ. Σχόσει δή, τούτων ἅττα σοι δοχεῖ μὴ ἐπιστήμη 

εἶναι ἀλλ ἄλλο ἐπιστήμης, εἰ οὐχὶ τοτὲ μὲν βλάπτει, 
τοτὲ δὲ ὠφελεῖ; οἷον ἀνδρεία, εἰ μὴ ἔστι φρόνησις ἡ ἂν- 
δρεία ἀλλ᾽ οἷον ϑάρρος τι᾿ οὐχ ὅταν μὲν ἄνευ νοῦ ϑαρρῇ 
ἄνθρωπος, βλάπτεται, ὅταν δὲ σὺν νῷ, ὠφελεῖται; 

ΜΕΝ. ναί. 

ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ σωφροσύνη ὡσαύτως χαὶ εὐμαϑία" 
μετὰ μὲν νοῦ χαὶ μανϑανόμενα καὶ χαταρτυόμενα ὠφέ- 
λιμα, ἄνευ δὲ νοῦ βλαβερά; 

ΜΕΝ. Πάνυ σφόδρα. 
ΣΩ, Οὐχοῦν συλληβδὴν ττιάντα τὰ τῆς ψυχῆς ἐπιχει- 

ρήματα χαὶ χαρτερήματα ἡγουμένης μὲν φρονήσεως εἰς 
εὐδαιμονίαν τελευτᾷ, ἀφροσύνης δ᾽ εἰς τοὐναντίον; 

ΜΕΝ. ἜἜοιχεν. 

9 δὲ ΔΡΟΡΥ. (ΟἸΒ]Πἰαπατη 155, Βαυζτηδηη: δὴ ΒΤ, οἷ, 129, 14 
ΕἸ τὸ 1 βλάπτει 1, 5δίδ δὲ ἵν τὴῆ8. 21 ἅττὰ 1 αττὰ Β΄ .22 Εἴ 
Εχ δπητθηά. ΨΊΠ4ΟὈ. 5ΌΡΡΙ]. 79 Ηδἰπάοσί: ἢ Β, ἡ Τ΄ | τοτὲ μὲν --- τοτὲ 
δὲ Αϑί (τότε μὲν --- τοτὲ δὲ Τ,αυγαηίίδπιβ Ν]] 85): ποτὲ μὲν --- τότε 
δὲ ΒΤ, ποτὲ μὲν --- ποτὲ δὲ Δρορστίαρῇα .24 οὐχ ΒΤ: οὐχὶ ἀρορστο 
Ιϑαροῦ ΕἼ 27 ροβί εὐμαϑ'ία Ῥυίτηιι5 ἀἸϑίηχῖς 5.4] αῦτη 32 ἡγου- 
“μένης καὶ μὲν Β 
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ΣΩ. Εἰ ἄρα ἀρετὴ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ τ ἐστιν χαὶ ἀναγ-- 

χαῖον αὐτῷ ὠφελέμῳ εἶναι, φρόνησιν αὐτὸ δεῖ εἶναι, 
ἐπεειδήττερ πάντα τὰ χατὰ τὴν ψυχὴν αὐτὰ μὲν καϑ᾽ αὑτὰ 
οὔτε “ὠφέλιμα οὔτε βλαβερά ἐστιν, προσγενομένης δὲ 
φρονήσεως ἢ ἀφροσύνης βλαβερά τε χαὶ ὠφέλιμα γίγνε- 
ται. χατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον ὠφέλιμόν γε οὖσαν τὴν 
ἀρετὴν φρόνησιν δεῖ τιν᾽ εἶναι. 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Καὶ μὲν δὴ χαὶ τἄλλα, ἃ γυνδὴ ἐλέγομεν, σελοῦτον 

τε χαὶ τὰ τοιαῦτα, τοτὲ μὲν ἀγαϑὰ τοτὲ δὲ βλαβερὰ 
εἶναι, ἀρα οὐχ ὥσττερ τῇ ἄλλῃ ψυχῇ ἢ φρόνησις ἡγουμένη 
ὠφέλιμα. τὰ τῆς ψυχῆς ἐποίει, ῇ δὲ ἀφροσύνη βλαβερά, 
οὕτως αὖ χαὶ τούτοις ἢ ψυχὴ ὀρϑῶς μὲν χρωμένη καὶ 
ἡγουμένη ὠφέλιμα αὐτὰ ποιεῖ, μὴ ὀρϑῶς δὲ βλαβερά; 

ΜΕΝ. Παᾶνυ γε. 

ΣΩ. Ὀρϑῶς δέ γε ἡ ἔμφρων ἡγεῖται, ἡμαρτημένως δ᾽ 
ἡ ἄφρων; 

ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ, Οὐχοῦν οὕτω δὴ κατὰ ττάντων εἰπεῖν ἔστιν, τῷ 

ἀνϑρώπῳ τὰ μὲν ἄλλα πάντα εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηρτῆσϑαι, 
τὰ δὲ τῆς ψυχῆς αὑτῆς εἰς φρόνησιν, εἰ μέλλει ἀγαϑὰ 
εἶναι" χαὶ τούτῳ τῷ λόγῳ φρόνησις ἂν εἴη τὸ ὠφέλιμον" 
φαμὲν δὲ τὴν ἀρετὴν ὠφέλιμον εἶναι; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Φρόνησιν ἄρα φαμὲν ἀρετὴν εἶναι, ἤτοι ξύμτστα- 
σαν ἢ μέρος τι; 

ΜΕΝ. 4οχεῖ μοι χαλῶς λέγεσϑαι, ὠ Σώχρατες, τὰ 

λεγόμενα. 
ΣΩ. Οὐχοῦν εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐχ ἂν εἶεν φύσει 

οἱ ἀγαϑοί. 
ΜΕΝ. Οὐ μοι δοχεῖ. 
ΣΩ. Καὶ γὰρ ἄν που καὶ τόδ᾽ ἦν" εἰ φύσει οἱ “ἀγαϑοὶ 

ἐγίγνοντο, ἦσάν που ἂν ἡμῖν οἵ ἐγίγνωσχον τῶν νέων 
τοὺς ἀγαϑοὺς τὰς φύσεις, οὺς ἣ! ιεῖς ἂν παραλαβόντες 
ἐχείνων ἀποφηνάντων ἐφυλάττομεν ἐν ἀχροπόλει, κατα- 
σημηνάμενοι τεολὺ μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον, ἵνα μηδεὶς αὖ- 

10 τότε --- τότε ΒΊ, τοτὲ μιὲν --- εἶναι ἀα] εν: !γβομῖρ 16 δὲ 
γε ἡ ΤΙ λέγε εἰ Β 40 οὗ ἀγαϑοί ΒΤ: οἱ ἀγαϑοὲ ἀγαϑοί Τιαυτοηῖξα- 
Πὰ5 ΝΠ ὃς, ϑίγσανε 32 οὗ ἀγαϑοὶ ΒΤ: οἱ ἐγαϑϑ ἀγαϑοὶ 514 ΠΡαυτα 
ΠΟΠΊΙΩ. ΟΥ̓, 38ς 
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τοὺς διαφϑείρειεν, ἀλλ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο εἰς τὴν ἡλικίαν, 
χρήσιμοι γίγνοιντο ταῖς πόλεσιν. 

ΜΕΝ. ΕΕἰχός γέ τοι, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ, Ζ2ρ᾽ οὖν ἐπειδὴ οὐ φύσει οἱ ἀγαϑοὶ ἀγαϑοὶ γί- 

5 γονται, ἀρα μαϑήσει; ς 
- 
3 

ΜΕΝ. 4οχεῖ μοι ἤδη ἀναγχαῖον εἶναι" χαὶ δῆλον, ὦ 
Σώχρατες, χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν, εἴττερ ἐπιστήμη ἐστὶν 
ἀρετή, ὅτι διδαχτόν ἔστιν. 

ΣΩ. ἴσως νὴ Δία" ἀλλὰ μὴ τοῦτο οὐ καλῶς ὡμολο- 
το γήσαμεν; 

ΜΕΝ. Καὶ μὴν ἐδόκει μὲν ἄρτι καλῶς λέγεσϑαι. 
ΣΩ. “λλὰ μὴ οὐκ ἐν τῷ ἄρτι μόνον δέῃ αὐτὸ δοχεῖν 

χαλῶς λέγεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ ἔπειτα, 
εἰ μέλλει τι αὐτοῦ ὑγιὲς εἶναι. 

15. ΜΕΝ. Τί οὖν δή; πρὸς τί βλέπων δυσχεραίνεις αὐτὸ Ὁ 
᾿(μ182}) χαὶ ἀπιστεῖς μὴ οὐχ ἐπιστήμη ῃ ἢ ἀρετή; Ξ 

ΣΏΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ, ὠ Μένων. τὸ μὲν γὰρ διδακτὸν 
αὐτὸ εἶναι, εἴττερ ἐττιστήμη ἐστίν, οὐχ ἀνατέϑεμαι μὴ οὐ 
χαλῶς λέγεσθαι" ὅτι δὲ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη, σχένψναι ἐάν 

20 σοι δοχῶ εἰκότως ἀπιιστεῖν. τόδε γάρ μοι εἶπέ . εἶ ἔστιν 
διδακτὸν ὁτιοῦν πρᾶγμα, μὴ μόνον ἀρετή, οὐκ ἀναγκαῖον 
αὐτοῦ καὶ διδασχάλους καὶ μαϑητὰς εἶναι; 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. Ε 
ΣΩ. Οὐχοῦν τοὐναντίον αὖ, οὗ μήτε διδάσκαλοι μήτϑ 

25 μαϑηταὶ εἶεν, καλῶς ἂν αὐτὸ εἰχάζοντες εἰχάζοιμεν μὴ 
διδαχτὸν εἶναι; 

ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα᾽ ἀλλ᾽ ἀρετῆς διδάσκαλοι οὐ δοκοῦσί 
σοι εἶναι; 

ΣΌ. Πολλάκις γοῦν ζητῶν, εἴ τινὲς εἶεν αὐτῆς διδά- 
30 σχαλοι, πάντα ποιῶν οὗ δύναμαι εὑρεῖν. καίτοι μετὰ 

πολλῶν γε ζητῶ χαὶ τούτων μάλιστα, οὺς ἂν οἴωμαι 
ἐμττειροτάτους εἶναι τοῦ πράγματος. χαὶ δὴ καὶ γῦν, ὦ 
Μένων, εἰς καλὸν ἡμῖν Ἄνυτος ὅδε “παρεκαϑέζετο, ᾧ με- 
εὐϑῖήεν τῆς ζητήσεως. εἰχότως δ᾽ ἂν μεταδοῖμεν" ἔχγυτος 

35 γὰρ ὅδε πρῶτον μέν ἔστι πατρὸς πλουσίου τε χαὶ σοφοῦ 90 
᾿ἀνϑεμίωνος, ὃς ἐγένετο πλούσιος οὐχ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ΓΟ 

1 διαφϑείρειεν Μαάνὶρ δἄνεοίδ. 1 414: διέφϑειρεν ΒΤ, διαφϑεί- 
ροι εάϊκα 25 μὴ ΒΤ; μηδὲ Βαϊηαηη 33 ἁνυτος ,υΓΕ Π Δ η1|5 
ΨΙ ὃς, ϑίγανε; αὐτὸ ΒΤ 34 δ᾽ ἂν Β; δ᾽ αὖ Ὑ, δ᾽ αὐτῷ 5.4ΠΡδιπὶ 
 μεταδοῖμεν" Ἄνυτος δίτυνα: μεταδοῖμεν ἂν" αὐτὸς ΒΤ 
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οὐδὲ δόντος τινός, ὥσπερ ὃ γῦν νεωστὶ εἰληφὼς τὰ Πο- 
λυκράτους χρήματα Ἰσμηνίας ὃ ἡ Θηβαῖος, ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ 
σοφίᾳ χτησάμενος χαὶ ἐπιμελείᾳ, ἔπειτα καὶ τὰ ἄλλα οὐχ 
ὑπερήφανος δοχῶν εἶναι πολίτης οὐδὲ ὀγκώδης τε χαὶ 
ἐπαχϑής, ἀλλὰ κόσμιος χαὶ εὐσταλὴς ἀνήρ᾽ ἔπειτα τοῦ- 
τον δὺ ἔϑρεψεν χαὶ ἐπαίδευσεν, ὡς δοχεῖ ϑηναίων τῷ 
σλήϑει" αἱροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς μεγίστας ἀρχᾶς. 
δίκαιον δὴ μετὰ τοιούτων ζητεῖν ἀρετῆς πέρι διδασχά- 
λους, εἴτ εἰσὶν εἴτε μή, χαὶ οἵτινες. Σὺ οὖν ἡμῖν, ὦ 
ἴνυτε, συζήτησον, ἔμοί τε χαὶ τῷ σαυτοῦ ξένῳ Μένωνι ΙΟ 

Χ - ΄, ᾽Ν Ὕ. 

τῷδε, περὶ τούτου τοῦ πράγματος, τίνες ἂν εἶεν διδά- 
αὐθλόν, ὧδε δὲ σχένψναι" εἰ βουλοίμεϑα Μένωνα τόνδε 
ἀγαϑὸν ἰατρὸν γενέσϑαι, παρὰ τένας ἂν αὐτὸν πέμποιμεν 
διδασχάλους; ἄρ᾽ οὐ παρὰ τοὺς ἰατρούς; 

ΑΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τί δ᾽ εἰ σχυτοτόμον ἀγαϑὸν βουλοίμεϑα γενέ- 

σϑαι, ἀρ᾽ οὐ παρὰ τοὺς σχυτοτόμους; 

ΑΝ. ναί. 

ΣΩ. Καὶ τἀλλα οὕτως: 

ΑΝ. Πανυ γε. 

Σῷ. Ὧδε δή μοι πάλιν περὶ τῶν αὑτῶν εἶστέ. παρὰ 
τοὺς ἰατρούς, φαμέν, πέμποντες τόνδε “καλῶς ὁ ἂν ἐπέμ- 
πομεν, βουλόμενοι ἰατρὸν γενέσϑαι" ἀρ᾽ ὅταν τοῦτο λέ- 
γωμεν, τόδε λέγομεν, ὅτι τταρὰ τούτους πέμποντες αὐτὸν 
σωφρονοῖμεν ἄν, τοὺς ἀντιποιουμένους τὲ τῆς τέχνης 
μᾶλλον ἢ τοὺς μή, καὶ τοὺς μισϑὸν πραττομένους ἐπὶ 
αὐτῷ τούτῳ, ἀποφήναντας αὑτοὺς διδασχάλους τοῦ βου- 
λομένου ἰέναι τξὲ χαὶ μανϑάνειν; ἀρ οὐ πρὸς ταῦτα βλέ- 
ψαντες χαλῶς ἂν ττέμποιμεν; 

ΑΝ. ΔΜνιαέ. 

ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ περὶ αὐλήσεως χαὶ τῶν ἄλλων τὰ 
αὐτὰ ταῦτα; πολλὴ ἄνοιά ἐστι βουλομένους αὐλητήν τινα 
ποιῆσαι παρὰ μὲν τοὺς ὑπισχνουμένους διδάξειν τὴν τέ- 
χνην καὶ μισϑὸν πραττομένους μὴ ἐϑέλειν πέμπειν, ἄλ- 
λοις δέ τισιν πράγματα παρέχειν, [ζητοῦντα μανϑάνειν 

2 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ Τ' το ένωνιε ἀρ]αν ΝΑΡΕΥ 005. οΥἹἿζ. 12 
11 δηΐδ τένες σοτήσηα ἀδ]ανι ϑίαΠΡαῦτη 19 οὕτως ΒΤ; ὡς αὐτως 
Αϑβί 27 αὑτοὺς Β: αὐτοὺς Τ' 35. ζητοῦντα --- τούτων ἀρ]ονῖί 
ΝΑΌΘΥ σοτήτῃ. 11 66 
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παρὰ τούτων] οἱ μήτε προσποιοῦνται διδάσκαλοι εἶναι 
μήτ᾽ ἔστιν αὐτοῦν μαϑητὴς μηδεὶς τούτου τοῦ μαϑήματος, 
ὸ ἡμεῖς ἀξιοῦμεν μανϑάνειν παρ᾽ αὐτῶν ὃν ἂν ττέμπω- 
μεν. οὐ πολλή σοι δοχεῖ ἀλογία εἶναι; 

ΑΝ. Μαὶ μὰ “ία ἔμοιγξ, χαὶ ἀμαϑία γε πρός. 
ΣΩ ἀτωλιο λέγεις. νῦν τοίνυν ἔξεστί σὲ μετ᾽ ἐμοῦ 

χοινῇ ᾿βουλεύεσϑαι περὶ τοῦ ξένου τουτουὶ Μένωνος. 
οὗτος γάρ, ὦ ἬἌνυτε, σάλαι λέγει πρός {8 ὅτι ἐγειϑυμεῖ 
ταύτης τῆς σοφίας χαὶ ἀρετῆς, ἡ οἱ ἄνϑρωποι τάς τ8 
οἰχίας χαὶ τὰς τιόλεις καλῶς διοιχοῦσι, χαὶ τοὺς γονέας (4140) 

τοὺς αὑτῶν ϑερατιεύουσι, καὶ πολίτας καὶ ξένους ὑποδέ- 
ξασϑαί τε χαὶ ἀπογέμψαι ἐπίστανται ἀξίως ἀνδρὸς ἀγα- 
ϑοῦ. ταύτην οὖν τὴν ἀρετὴν Ἐπτπ σχόπει σαρὰ τίνας ἂν 
χιέμττοντες αὐτὸν ὀρϑῶς πέμποιμεν. ἢ δῆλον δὴ κατὰ 
τὸν ἄρτι λόγον, ὕτε παρὰ τούτους τοὺς ὑπισχνουμένους 
ἀρετῆς διδασχάλους εἶναι καὶ ἀποφήναντας αὑτοὺς κοι- 
γνοὺς τῶν Ἑλλήνων τῷ βουλομένῳ μανϑάνειν, μισϑὸν 
τούτου ταξαμιένους τε καὶ πραττομένους; 

ΑΝ. Καὶ τίνας λέγεις τούτους, ὠ Σώχρατες; 

Σῷ. Οἶσϑα δήπου καὶ σύ, ὅτε οὗτοί εἰσιν οὺς οἱ ἂν-- 
ϑρωττοι χαλοῦσι σοφιστάς. 

ΑΝ, Ἡράλλεις, εὐφήμει, ὦ Σώχρατες. μηδένα τῶν 

συγγενῶν μηδὲ οἰχείων μηδὲ φίλων, μήτε ἀστὸν μήτε 
ξένον, τοιαύτη μανία λάβοι, ὥστε παρὰ τούτους ἐλϑόντα 
λωβηϑῆναι, ἐπεὶ οὗτοί γε φανερά ἐστι λώβη τε καὶ δια- 
φϑορὰ τῶν συγγιγνομένων. 

“ὦ Πὰς λέγεις, εὐ 'νυτε; οὗτοι ἄρα μόνοι τῶν ἂντι- 

ποιουμένων τι ἐπίστασϑαι εὐεργετεῖν τοσοῦτον τῶν ἂλ- 
λων διαφέρουσιν, ὅσον οὐ μόνον οὐχ ὠφελοῦσιν, ὥσπερ 
οἱ ἄλλοι, ὅ τι ἂν τις αὐτοῖς παραδῷ, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐναν- 
τίον διαφϑείρουσιν; χαὶ τούτων φανερῶς χρήματα ἀξιοῦσι 
πράττεσϑαι; ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔχω ὕπως σοι πιστεύσω" 

ι διδάσκαλοι Τ, 564 αλ εχ εἰἴηθδῃηά. κὶ ἀυαϑία ΒΤ: μανία (οἵ- 
ΠΔΙῸ5 ΘοΙορ. 83 Ὁ σε ΒΤ ὑσὲ ἐκ Επηθ Πα. ἀρορυ. Ν᾽ 7 ῆένωνος 
ἀδ]ανι ΝΑΡΕΥ ΟΌ5. οΥὐἱΐ. 12 13 ροβί ἀρετὴν ἰΔουηδιὴ Ἰπαϊσανὶξ 
(ορεῖ (μα) σόπενο ν6] βουλόμενοι αὐτὸν σοφὸν γενέσϑαει Ἰπίοτ- 
οἰ ἴ55ε Ρυΐαν!) 18 ταξαμέν ους τε καὶ ἀε]ανι ΝΝΑΌΘΥ σοχητη. 11 66 
20 οὖς ,μΔυγαηίδηι5 ΝΠ 85: οἵους ΒΤ 23; μηδὲ Ξ- μηδὲ ἩδρδΙΔΠΗ: 
ψιῆτε --- μήτε ΒΤ Ι φίῴων ΤΙ φίλον Β Ι μήτϑ ἀστὸν μήτε ξέν ον» δ 
μήτε ἀστῶν μήτε ξένων Τ 24 τοιαύτη ΒΤ: τοσαύτη (οθεῖ 2ς οὗτοί 
Τ: οὗτοι Β 

»Ριαΐο νοΐ. Κ7 111. 10 
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οἶδα γὰρ ἄνδρα ἕνα Πρωταγόραν πλείω χρήματα χτησά- 
μενον ἀπὸ ταύτης τῆς σοφίας ἢ Φειδίαν τε, ὃς οὕτως 
περιφανῶς χαλὰ ἔργα εἰργάζετο, καὶ ἄλλους δέχα τῶν 
ἀνδριαντο:τοιῶν" χαίτοι τέρας λέγεις, εἰ οἱ μὲν τὰ ὑπο- 
δήμιατα ἐργαζόμενοι τὰ τταλαιὰ χαὶ τὰ ἱμάτια ἐξαχούμενοι 5 

Ε οὔκ ἂν δύναιντο λαϑεῖν τριάχονϑ᾽ ἡιιέρας μοχϑηρότερα 
ἀποδιδόντες ἢ τταρέλαβον [τὰ ἱμάτιά τε χαὶ ὑποδιί ματα], 
ἀλλ εἰ τοιαῦτα ποιοῖεν, ταχὺ ἂν τῷ λιμῷ ἀττοϑάνοιεν, 
Πρωταγόρας δὲ ἄρα ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἐλάνϑανεν δια- 
φϑείρων τοὺς 9 συγγιγνομένους χαὶ μοχϑηροτέρους ἄπτο- τὸ 
πέμπων. ἢ παρελάμβανεν χιλεῖν ἢ τετταράχοντα ἔτη" 
οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἀποϑανγεῖν ἐγγὺς χαὶ ἑβδομήχοντα ἔτη 
γεγονότα, τετταράχοντα δὲ ἐν τῇ τέχνῃ ὄντα" χαὶ ἐν 
ἅπταντι τῷ χρόνῳ τούτῳ ἔτι εἰς τὴν ἡμέραν ταυτηνὶ εἰδο- 
χιμῶν οὐδὲν πέπαυται" καὶ οὐ μόνον Πρωταγόρας, ἀλλὰ τ: 

92 χαὶ ἄλλοι πάμπολλοι, οἱ μὲν πρότερον γεγονότες ἐχείνου, (ἴθ. 
οἱ δὲ χαὶ νῦν ἔτι ὄντες. πότερον δὴ οὖν φῶμεν χατὰ τὸν 
σὸν λόγον εἰδότας αὐτοὺς ἐξρνλών ἡ χαὶ λωβᾶσϑαι τοὺς 

(π5α) γέους, ἢ λεληϑέναι χαὶ ἑαυτούς; χαὶ οὕτω μαίνεσϑαι 
ἀξιώσωμεν τούτους, οὺς ἔνιοί φασι σοφωτάτους ἀνϑρώ- 20 
στῶν εἶναι; 

ΑΝ. Πολλοῦ γε δέουσι μαίνεσϑαι, ὦ Σώχρατες, ἀλλὰ 
πολὺ μᾶλλον οἱ τούτοις διδόντες ἀργύριον τῶν νέων" 
τούτων δ᾽ ἔτι μᾶλλον οἱ τούτοις ἐπειτρέποντες, οἱ προσή- 

Β κοντες" πολὺ δὲ μάλιστα πάντων αἱ πόλεις, ἐῶσαι αὖ- 25 
τοὺς εἰσαφιχνεῖσϑαι χαὶ οὐχ ἐξελαύνουσαι, εἴτε τις ξένος 
ἐπιχειρεῖ τοιοῦτόν τι ποιεῖν εἴτε ἀστός. 

ΣΏΩ. Πότερον δέ, ὦ ἴνυτε, ἡδίχηχέ τίς σε τῶν σοφιε- 
στῶν, Τὶ τί οὕτως αὐτοῖς νου ὰς εἰ; 

ΑΝ. Οὐδὲ μὰ 4ία ἔγωγε συγγέγονα πώποτε αὐτῶν 30 
οὐδενί, οὐδ᾽ ἂν ἄλλον ἐάσαιμι τῶν ἐμῶν οὐδένα. 

ΣΏΩ, Ἴπειρος ἀρ᾽ εἰ παντάτεασι τῶν ἀνδρῶν; 

ἃ ΑΝ. ΔΧαὶ «ἀεὶ εἴην 7: 
ΣΩ. Πῶς οὖν ἄν, ὦ δαιμόνιε, εἰδείης περὶ τούτου 

2 τὲ Τιαυτεητίδηιβ ΝΠ] 85, Ηεϊηάοτῇ: γε Β᾽ 383 εἰργάζετο Β: 
ἠργάζετο Τ' 5 ἐργαζόμενοι ἀαἸ]ενῖς (ορεῖ 7 παρέλαβον Β: παρέ- 
λαβόν τε Τ | τὰ ἱμάτιά τε καὶ ὑποδηματα ἀε]ονιῖ Ηἰγβοπὶρ: 8 εἰ 
τοιαῦτα ποιοῖεν" ἀφρ]ενὶ (οὐεοί 19 οἴτω ΤΙ| οὐ τῷ Β 24 οὗ 
προσήκοντες ΌΤΏ. [,Δυγ ΘΠ δῆ 5 1] ὃς, ἀορ]ονὶξ οἱἵπι 5:14] Ὀδῦτη οἷς 
ΝΑΡΕΥ σοπηηη. 11 66 29 οὕτως Τ, 56ἀ ὦ εχ Εηεπμα., 33 καὶ ἀεὲ 
Ἡεϊπάογί: καὶ ΒΤ : 
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τοῦ πράγματος, εἴτε τι ἀγαϑὸν ἔχει ἐν" ἑαυτῷ εἴτε φλαῦ- 
ρον, οὗ παντάτιασιν ἄπειρος εἶ; 

ΑΝ. Ἦ ῥᾳδίως" τούτους γοῦν οἶδα οἵ εἰσιν, εἴτ᾽ οὖν 

ἄπειρος αὐτῶν εἰμὶ εἴτε μῆ. 
ΣΏΩ. Μάντις εἶ ὑπο, ὦ ἌἌνυτε᾽ ἐπεὶ ὅτεως γε ἄλλως 

οἶσϑα τούτων ττέρι, ἐξ ὧν αὐτὸς λέγεις ϑαυμάζοιμὁ ἄν. 
ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτους ζητοῦμεν τίνες εἰσὶν, τιαρ᾽ οὺς ἂν 
Μένων ἀφιχόμενος μοχϑηρὸς γένοιτο" οὗτοι μὲν γάρ, εἰ 
σὺ βούλει, ἔστων οἱ σοφισταί" ἀλλὰ δὴ ἐχείνους εἰττὲ 
ἡμῖν, καὶ τὸν πατρικὸν τόνδε ἑταῖρον εὐεργέτησον, φρά- 
σας αὐτῷ, τιαρὰ τίνας ἀφικόμενος ἐν τοσαύτῃ πόλει τὴν 
ἀρετὴν ἣν νυνδὴ ἐγὼ διῆλθον γένοιτ᾽ ἂν ἄξιος λόγου. 

ΑΝ. Τί δὲ αὐτῷ οὐ σὺ ἔφρασας; 
ΣΩ. .71λ1.Ὲ: οὺς μὲν ἐγὼ ᾧμην διδασχάλονς τούτων εἶ- 

γαι, εἶπον, ἀλλὰ τυγχάνω οὐδὲν λέγων, ὡς σὺ φής" καὶ 
ἔσως τὶ λέγεις. ἀλλὰ σὺ δὴ ἐν τῷ μέρει αὐτῷ εἰτιὲ τταρὰ 
τίνας ἔλϑη “ϑηναίων" εἰκὲ ὄνομα ὅτου βούλει. 

ΑΝ. Τί δὲ ἑνὸς ἀνϑρώπου ὄνομα δεῖ ἀχοῦσαι; ὕτῳ 
γὰρ ἂν ἐντύχῃ ϑηναίων τοῦν καλῶν κἀγαϑῶν, οὐδεὶς 

ἔστιν ὃς οὐ βελτίω αὐτὸν ποιήσει ἢ οἱ σοφισταί, ἐάν 
σεερ ἐϑέλῃ πιείϑεσϑαι. 

ΣΩ. Πότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ χἀγαϑοὶ ἀπὸ τοῦ 
αὐτομάτου ἐγένοντο τοιοῦτοι, παρ᾽ οὐδενὸς μαϑόντες 
ὅμως μέντοι ἄλλους διδάσχειν οἷοί τὲ ὄντες ταῦτα, ἃ 
αὐτοὶ οὐχ ἔμαϑον; 

ΑΝ. Καὶ τούτους ἔγωγε ἀξιῶ παρὰ τῶν προτέρων 
μαϑεῖν, ὄντων χαλῶν κἀγαθῶν" ἢ οὐ δοχοῦσέ σοι τιολλοὶ 
χαὶ ἀγαϑοὶ γεγονέναι ἐν τῇδε τῇ πόλει ἄνδρες; 

Σῷ, Ἄμοιγε, ὦ ἔνυτε, καὶ εἶναι δοχοῦσιν ἐνθάδε 
ἀγαϑοὶ τὰ πολιτιχά, καὶ γεγονέναι ἔτι οὐχ ἧττον ἢ εἶναι" 
ἀλλὰ μῶν χαὶ διδάσχαλοι ἀγαϑοὶ «γεγόνασιν τῆς αὑτῶν 
ἀρετῆς; τοῦτο γάρ ἐστιν περὶ οὗ ὃ λόγος ἡμῖν τυγχάνει 

1 ἐν ἑαυτῷ ΕΧ ΕἸΠΘΠα. ΔΡΟρΡτ. (ΟἰΒ] πη πὶ 155: ἑαυτῷ ΒΤ 
2 ἄπειρος εἶ; Ἧ ῥᾳδίως ΒΟΥΡ51: ἄπειρος εἴης. ῥᾳδίως ΒΤ, ἁπειρος εἶ" 
Ῥαδίως Αϑί (περὲ ὁτουοῦν πράγματος --- εἴης. Ῥᾳδίως Οὐθεῦ 3 οἵ 
ΒΤ: οἷοι ΔΡΟΡΎ. (ΟἸΒ] ΠΤ 155, Ε΄ ΑΟ ΟΣ ς μάντις ΤΌ; μαν- 
τῆς Β γ, ζητοῦμεν ΗΙγβοῃιρ: ἐζητοῦμεν ΒΤ 11 ὁ Γ: σὲ Β 
15 καὶ ἔσω: τὲ λέγεις ἘἸοΙηΟ Διισΐογα ρῥυίτηιβ ϑοογαῖὶ ἀδάϊ ΒΕΚΙΚαΥ 
16 δὴ Δρορυ. Ε: δὲ ΒΤ ἐὺ, Ἐ: ὑαὲ Β 26 προτέρω: ΒΤ: 
πρότερον» Βυζ[τηδηη .27 στολλοὶ ΒΥ: πολλοὶ καλοί τε (οτγηδγίιβ 
Θοορ. 82 30 ἔτε ροϑβῖ ἢ ἰγδηβροϑβϑυῖ αεςάῖκα 241 αὐτῶν ΤΙ αὐτῶν 
(581η6 βρί για) Β 
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2 Ε 2 )  ἈΜΕ 2 { ΡΒ, ν γ 2 ’ 32.909) Ὶ 

ὧν" οὐχ εἰ εἰσὶν ἀγαϑοὶ ἢ μὴ ἀνδρες ἐνϑαάδε, οὐδ᾽ εἰ γε- 
, 2 - , « 4.» Ρ] , ) 2 Ἁ ΄ 

γόνασιν ἐν τῷ πρόσϑεν, ἀλλ εἰ διδαχτὸν ἔστιν ἀρετὴ τεά- 
λαι σχοποῦμεν. τοῦτο δὲ σχοτιοῦντες τόδε σχοποῦμεν, 
ἀρα οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες καὶ τῶν νῦν χαὶ τῶν προτέρων 
ταύτην τὴν ἀρετήν, ἣν αὐτοὶ ἀγαϑοὶ ἦσαν, ἡτείσταντο 
χαὶ ἄλλ᾽ ΑΙ ΕΨΘΔΗΝ ἢ οὐ παραδοτὸν τοῦτο ἀνϑρώττῳ 

2 «" - 2 ἡ ἃ 2 ..»9., ἡ Ξ ἰὖἋ ἅν. Ν «.« ΄ 

οὐδὲ παραλητιτὸν ἀλλῳ τταὰρ ἀλλου" τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ τιᾶάλαε 
- - ΄ ᾿ , τε ΕῚ , - 
ζητοῦμεν ἐγώ τε χαὶ Μένων. δὲ οὖν σχόσεει ἐχ τοῦ 

- , " 7 »] Ἀ ν ᾿ ’ 

σαυτοῦ λόγου" Θεμιστοχλέα οὐχ ἀγαϑὸν ἂν φαίης ἄνδρα 
γεγονέναι; 

ΑΝ. Ἔγωγε, σεάντων γε μάλιστα. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ διδάσχαλον ἀγαϑύν, εἴττερ τις ἄλλος 

τῆς αὑτοῦ ἀρετῆς διδάσκαλος ἦν, χἀχεῖνον εἶναι; 
ΑΝ. Οἶμαι ἔγωγε, εἴγεερ ἐβούλετό γε. 

2.1... , ᾽Ν , Τὴ 5 ᾿ 

ΣΩ. .42λλ᾽, οἴει, οὐχ ἂν ἐβουλήϑη ἄλλους τέ τινας χα- 
2 ν ΄ ᾽ .ἤ Ν ν 

λους καγαϑοὺς γενέσθαι, μάλιστα δέ που τὸν ὑὸν τὸν 

αὑτοῦ; ἢ οἴει αὐτὸν φϑονεῖν αὐτῷ χαὶ ἐξ Ξεπιέτηδες οὐ 
λδλδιδόνοι τὴν ἀρετήν, ἣν αὐτὸς ἀγαϑὸς ἣν; ἢ οὐχ 

, « ἜΡΑΣΣ ον . ι ᾽ 
ἀχήχοας, ὅτι Θεμιστοχλῖς Κλεύφαντον τὸν ὑὸν ἱτιττέα μὲν 
2 ὯΝ τ 2 Ὁ Ρ] ΄, - Ε) ἣν - [4 2 νι 

ἐδιδάξατο ἀγαϑὸν; ἐπέμενεν γοῦν ἐχτὶ τῶν ἕπττων ὀρϑὸς 
, ᾿ ’, » - 2 ΄ ᾿ ΄ 

ἑστηχώς, χαὶ ἠχόντιζεν ἀττὸ τῶν ἵπττων ὀρϑός, χαὶ ἄλλα 
πολλὰ χαὶ ϑαυμαστὰ εἰργάζετο, ἃ ἐχεῖνος αὐτὸν ἔτται--: 

΄ Χ , , “ ΄ - 

δεύσατο χαὶ ἐποίησε σοφόν, ὅσα διδασχάλων ἀγαϑῶν 
γ7 Ρλ] - Ὁ 2. 4 - 5 ᾽ Ἂ 

εἴχετο. ἴ,) ταῦτα οὐχ ἀχήχοας τῶν χερεσβυτέρων; 
ΑΝ. “Ἰχήκοα. 

ΣΩ. Οὐχ ἂν ἄρα τήν γε φύσιν τοῦ ὑέος αὐτοῦ ἡτιάσατ᾽ 
ἄν τις εἶναι χαχὴν. 

ΡῈ 2 γῇ 

ΑΝ, Τσως οὐχ αν». 
7 ᾿ ΄ «ς ΄ ς ΄᾿ 

ΣΩ,. Τί δὲ τόδε; ὡς Κλεόφαντος ὃ Θεμιστοχλέους 
Ἀ ᾿ ν ᾿ «“ ς 2 - 

ἀνὴρ ἀγαϑὸς χαὶ σοφὸς ἐγένετο αττὲρ ὃ τατὴρ αὐτοῦ, 
᾿ ΄, ὉᾺ ΄, Ὁ ΄ 

ἤδη του ἀχήχοας ἢ νεωτέρου ἢ τιρεσβυτέρου; 
) - 

ΑΝ, Οὺ δῆτα. 
τα ἣῳ ᾿ ᾿ Ξ 7 

ΣΩ. “ρ᾽ οὖν ταῦτα μὲν οἰόμεϑα βούλεσϑαι αὐτὸν 
τὸν αὑτοῦ ὑὸν παιδεῦσαι, ἣν δὲ αὐτὸς σοφίαν ἣν σοφός, 
οὐδὲν τῶν γειτόνων βελτίω ποιῆσαι, εἴτεερ ἣν γε διδαχ- 
τὸν ἡ ἀρετή; 

το Θεμιστοχλῆς --- τφο, 5 ἀρετή ἴῃ ἀϑὰπὶ βαππὶ νεγίς δυσίοσυ ἀϊδϊορὶ ἄς 
νἰγίαϊε 377 Ὁ 

4 προτέρων ΒΤ: πρότερον ΔΡΟΡΤΑΡἢἃ ς ἀγαϑοὶ Βῖ: οὗ ἀγα- 
ϑοὶ Τ 13 αὐτοῦ Τ ιό δὲ ΒΤ: τὲ ϑίγυνεα 29: δὲ [: ΜΕΝ Β 
34 αὐτοῦ ΒΤ 
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ΑΝ. Ἴσως μὰ 4 οὔ. 
ΣΩ. Οὗτος μὲν δή σοι τοιοῦτος διδάσχαλος ἀρετῆς, 

ὃν χαὶ σὺ διιολογεῖς ἐν τοῖς ἄριστον τῶν πιροτέρων εἶναι" 
ἄλλον δὲ δὴ σχειψψώιεθϑα, ΝΜρεστεϊδὴν τὸν “υσιμάχου" ἢ 
τοῦτον οὐχ διολογεῖς ἀγαϑὺν γεγονέναι; 

ΑΝ, ἼἜγωγε, πάντως δήπου. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ οὗτος τῶν ὑὸν τὸν αὑτοῦ “Ἱυσίμαχον, 

ὅσα μὲν διδασχάλων εἴχετο, κάλλιστα ᾿Ιϑηναίων ἐπαί- 
δευσεν, ἄνδρα δὲ βελτίω δοχεῖ σοι ὁτουοῦν τιξττοιηχέναι; 
τούτῳ γάρ σπου χαὶ συγγέγονας καὶ ὁρᾷς οἷός ἐστιν. εἰ 
δὲ βούλει, Περιχλέα, οὕτως μεγαλο:τρετιὥς σοφὸν ἄνδρα, 
οἶσσ᾽ ὕτι δύο ὑεῖς ἔϑρεψε, Πάραλον καὶ Ξάνϑιετιττον; 

ΑΝ. Ἔγωγε. 

ΣΏ. Τούτους μέντοι, ὡς οἶσϑα χαὶ σύ, ἱτεπέας μὲν 
ἐδίδαξ εν οὐδενὸς χείρους 49ὴ ηναίων, χαὶ μουσιχῖν χαὶ 
ἀγωνίαν χαὶ τάλλα ἐλωϊθεῤ δέν ὅσα τέχνης ἔχεται, οὐδε- 
γὸς χείρους" ἀγαϑοὺς δὲ ἄρα ἄνδρας οὐχ ἐβούλετο ττοιῆ- 
σαι; δοχῶ μέν, ἐβούλετο, ἀλλὰ μὴ οὐχ ἢ διδαχτόν. ἵνα 
δὲ μὴ ὀλίγους οἴῃ χαὶ «οὐ" τοὺς φαυλοτάτους ᾿ἰϑηναίων 
ἀδυνάτους ς γεγονέναι τοῦτο τὸ τιρᾶγιια, ἐνῚθυμήϑητι ὅτι 
Θουχυδίδης αὐ δύο ὑεῖς ἔϑρεψεν, Μελ ησέαν χαὶ Στέφανον, 
χαὶ τούτους ἐπαίδευσεν τὰ τὲ ἄλλα εὖ χαὶ ἐπάλαισαν 
κάλλιστα ϑηναίων" τὸν τἱὲὲν γὰρ Ξανϑίᾳ ἔδωχε, τὸν δὲ 
Εὐδώρῳ:" οὗτοι δέ που ἐδόχουν τῶν τότε χάλλιστα πα- 
λαίειν" ἢ οὗ μέμνησαι; 

ΑΝ. Ἔγωγε, ἀχοῇ. 
Σῷ, Οὐχοῦν δῆλον ὅτι οὗτος οὐχ ἂν ποτε, οἷ μὲν ἔδει 

δαπτανώμιενον διδάσχειν, ταῦτα μὲν ἐδίδαξε τοὺς τταῖδας 
τοὺς αὑτοῦ, οἱ δὲ οὐδὲν ἔδει ἀναλώσαντα ἀγαϑοὺς ἄνδρας 

ποιῆσαι; τοῦτο δὲ οὐχ ἐδίδαξεν, εἰ διδαχτὸν ἣν; ἀλλὰ 
γὰρ ἴσως ὃ Θουχυδίδης φαῦλος ἦν, χαὶ οὐχ ἦσαν αὐτῷ 
σελεῖστοι φίλοι ᾿ϑηναίων χαὶ τῶν συμμάχων; καὶ οἰχίας 
μεγάλης ἦν χαὶ ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ πόλει χαὶ ἐν τοῖς 

3 ἄοιστον Β: ὀρίστοις ΤΊ προτέρων Β: πρότερον ΘΧ ΕἸη6Πᾶ. 
προστ. ΡΟ ἢ αὐτοῦ 1 9 δοκεῖ σοι ΤΙ δοκεῖς σοὶ ΒΒ 18 δοκῶ μὲν 
Τ: δυκῶπεν Β 19 καὶ οὐ τοὺς Αϑῖ, οἸτπὶ 5.4] Ὀδατη: καὶ του ΘΝ 
καίτοι οὐ Ἡ. ΜΏΠεΥ ὕ99εγ5. 183, Μαανὶρ δάνεγϑβ. 1 414, ἢ τοὺς ψεῖ-: 
τη ἤχθη ΡΪδί. διά. 15 Ι| ἀδυνάτους Β: δυνατοὺς Τ᾽ 24 εὐδώρῳ Β: 
εὐοδώρῳ Τ 27 οἷ -- οἵ ἀὐοῖοτ ἀϊα]ορὶ 4ς νἰγίαϊε: οὗ --- οὗ ΒΤ 
29 αὐτοῦ Τ᾽ 30 τοῖτο δὲ Διιοῖοῦ ἀ]ΔΙΟΡῚ ἀ6 νἱτίαϊθ: ταῦτα δὲ ΒΤ 
32 φίλοι ἀϑηναίων Β: ἀϑηναίων Τῇ] καὶ ΒΤ: ὃς καὶ ϑίγανα 
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ἄλλοις Ἕλλησιν, ὥστε εἴπερ ἦν τοῦτο διδαχτόν, ἐξευρεῖν 
ἂν ὕστις ἔιιελλεν αὐτοῦ τοὺς ὑεῖς ἀγαϑοὺς ποιήσειν, ἢ 

Ε, τῶν ἐπιχωρίων τις ἢ τῶν ξένων, εἰ αὐτὸς μὴ ἐσχόλαξεν 
διὰ τὴν τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἕταῖρε 
Ἴἄνυτε, μὴ οὐχ ῇ διδαχτὸν ἀρετή. 

ΑΝ. Ὁ Σώχρατες, ῥᾳδίως μοι δοχεῖς χαχῶς λέγειν 
ἀνθρώπους. ἐγὼ μιὲν οὖν ἂν σοι συμβουλεύσαιμι, εἰ ἐϑέ- 
λεις ἐιιοὶ πιείϑεσϑαι, εὐλαβεῖσϑαι" ὡς ἴσως μὲν χαὶ ἐν 
ἄλλῃ πόλει ὁᾷόν ἐστιν χαχωῦς τιοιεῖν ἀνθρώπους ἢ εὖ, ἐν 

95 τῇδε δὲ χαὶ τεάνυ" οἶμαι δὲ σὲ χαὶ αὐτὸν εἰδέναι. 
Σῷ. Ὁ Μένων, Ἄνυτος μέν μοι δοχεῖ χαλεπαίνειν" χαὶ 

οὐδὲν ϑαυμάζω" οἴεται γάρ με χιρῶτον μὲν “καχηγορεῖν 
τούτους τοὺς ἄνδρας, ἔκειτα ἡγεῖται χαὶ αὐτὸς εἶναι εἷς 
τούτων. ἀλλ οὗτος μὲν ἐάν σιοτεὲ γνῷ, οἷόν ἐστιν τὸ χα- 
χῶς λέγειν, παύσεται χαλεπαίνων, νῦν δὲ ἀγνοεῖ" σὺ δέ 
μοι εἰχιέ, οὐ χαὶ τταρ᾽ ὑμῖν εἰσὶν χαλοὶ κἀγαϑοὶ ἄνδρες; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
Β ΣΩ, Τί οὖν; ἐθέλουσιν οὗτοι τταρέχειν αὑτοὺς διδα- 

σχάλους τοῖς νέοις, καὶ ὁμολογεῖν διδάσχαλοί τε εἶναι ἢ 
διδαχτὸν ἀρετήν; 

ΜΕΝ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώχρατες, ἀλλὰ τοτὲ μὲν ἂν 
αὐτῶν ἀχούσαις ὡς διδαχτόν, τοτὲ δὲ ὡς οὔ. 

ΣΩ. Φῶμεν οὖν τούτους διδασχάλους εἶναι τούτου τοῦ 
τράγματος, οἷς μηδὲ αὐτὸ τοῦτο ὁμολογεῖται; 

ΜΕΝ. Οὔ μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες. 
Ὁ. Τί δὲ δή; οἱ σοφισταί σοι οὗτοι, οἵστερ μόνοι 

ς ἐπαγγέλλονται, δοχοῦσι διδάσχαλοι εἶναι ἀρετῆς; 
ΜΕ. Καὶ Τοργίου μάλιστα, ὠ Σώχρατες, ταῦτα ἄγα- 

μαι, ὅτι οὐχ ἂν τιοτε αὐτοῦ τοῦτο ἀχούσαις ὑπισχνουμέ- 
γου, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων χαταγελᾷ, ὅταν ἀχούσῃ ὕπσει- 
σχνουμένων" ἀλλὰ λέγειν οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς. 

ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα σοὶ δοχοῦσιν οἱ σοφισταὶ διδάσχαλοι 
εἶναι; 

ΜΕΝ. Οὐκ ἔχω λέγειν, ὦ Σώχρατες. χαὶ γὰρ αὐτὸς 
ὅπερ οἱ πολλοὶ πέπονθα" τοτὲ μέν μοι δοχοῦσιν, τοτὲ 
δὲ οὐ. 

1: ἐξευρεῖν ἂν ΒΤ: ἐξεῦρεν ἄν ἀαιςσίοτ αἸα!ορὶ ἀθ νἰγίας 9 ῥᾷόν 
Βαυϊιζίπηδηη: ῥάδεόν" ΒΤ (οὐ ῥάδιόν βουῖρϑὶξ εἰ ἢ εὐ' ἀδϊενῖς Α5Ὁ) 19 ἢ 
ΒΤ: καὶ Ε. Ἃ. ΝΟΣ 5: τότε μὲν -- τότε δὲ ΒΓ 423 τούτου τοῦ 
Τ: τούτου Β 26 δὲ Τ: δαὶ Β 27 διδάσκαι] λοι Β 30 ὑπεσχνου- 
μένων ἀεἸανὶ ΝΑΌοΥ σοπηγη. 166 ξς τότε --- τότε ΒΊ (εἴ 151, 2) 
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Σῷ. Οἶσϑα δὲ ὅτι οὐ μόνον σοί τε χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς 1) 
- “- - Χ Ἁ 5] ΄ Ἁ 2 ΥΥ 

πολιτιχοῖς τοῦτο δοχεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδαχτόν, τοτὲ δ᾽ οὔ, 
᾿ , Ν δ “Ὶ 2 ὦ 2 “ ΄ 

ἀλλα καὶ Θέογνιν τὸν τ᾿οοιητὴν οἶσϑ' ὁτε ταὐτὰ ταῦτα λέγει; 
ΜΕΝ. Ἂν ποίοις ἕπεσιν; 
Σῷ. Ἐν τοῖς ἐλεγείοις, οὐ λέγει 

χαὶ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσϑιε, καὶ μετὰ τοῖσιν 
ἄξειν χαὶ ἅνδανξ τοῖς, ὧν μεγάλη δύναμις. 

πον μὲν γὰρ ἂἄπ᾽ ἐσθλὰ διδάξεαι" ἢν δὲ κα- 
χοῖσιν 

συμιμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ξόντα νόον. 
3 ς - , - 2 - 

οἶσϑ᾽ ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδαχτοῦ οὔσης τῆς ἀρετῆς 
’, 

λέγει; 
ΜΕΝ. Φαίνεταί γε. 

Β ᾿ 3.κΚγυαἢ ᾿ Σῷ, Ἐν ἄλλοις δέ γε ὀλίγον μεταβάς, 
ΣΝ Ὁ ’ , τα ΤΡ ΜΗ 2 ᾿ , 

εἰ θ.ἢ» ποιητόν, φησί, καὶ ἔνϑετον ἀνδρὶ νόημα, 
Λέγει σπτως οτι 

Ἀ ᾽Ὰ Ἁ Ἁ Ψ 27 

πολλοὺς ἂν μισϑοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον 

οἱ δυνάμενοι τοῦτο πτοιεῖν, καὶ 
" ὍΣ 03 ΟΣ: 2 { - Ν ΡΥ ΄, 

οὐ ποτ᾽ ἂν ἐξ ἀγαϑοῦ πατρὸς ἔγεντο καχός, 
{ ’ ,ὔ { ’, 2 Ἀ 7 

πειϑόμενος μύϑοισι σαόφροσιν. ἀλλὰ διδάσχων 
᾽ὔ Ἁ Ν ’ ͵ 

οὐ ποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄν δρ᾽ ἀγαϑόν. 
ἐννοεῖς ὅτι αὐτὸς αὑτῷ πάλ περὶ τῶν αὐτῶν τἀναντία 
λέγει; 

ΜΕΝ. Φαίνεται. 
2) 5 2 Ἐπ ΟῚ, ς - , ἕξ 

ΣΩ, Ἔχεις οὖν εἰττεῖν ἀλλου ὁτουοῦν πράγματος, οὗ 
Ἁ ,ὔ ’ὔ 3 [4 

οἵ μὲν φάσχοντες διδάσχαλοι εἶναι οὐχ ὁστως ἄλλων δι- 
δάσχαλοι ὁμολογοῦνται, ἀλλὰ οὐδ᾽ αὐτοὶ ἐπίστασϑαι, 
ἀλλὰ πονηροὶ εἶναι Ζεερὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα οὐ φασὶ 
διδάσχαλοι εἶναι, οἱ δὲ ὁμολογούμενοι αὐτοὶ χαλοὶ κἀγα- 

, 23 ν 3 

ϑοὶ τοτὲ μιέν φασιν αὑτὸ διδαχτὸν εἶναι, τοτὲ δὲ οὔ; 
τ “ ᾽, Ἢ - ὔ Ἁ 

τοὺς οὖν οὕτω τεταραγιμιένους τιερὶ ὁτουοῦν φαίης ἂν σὺ 
χυρίως διδασχάλους εἶναι; 

ΜΕΝ. Μὰ 40 οὐκ ἔγωγε. 
2 - 2 ΄ ς ᾿ ’ ς 2 ᾿" » 

Σῷ. Οὐχοῦν εἰ μὴτε οἱ σοφισταὶ μὴτε οἱ αὑτοὶ χαλοὶ 
2 ’ ’, - ’ » [44 

χἀγαϑοὶ ὄντες διδασχαλοέ εἰσι τοῦ πράγματος, δῆλον ὁτε 
’ 

οὐχ ἂν ἄλλοι γε; 
7 ΤἸπεορη. 33 15 ΤΠεορῃ. 435 

5 οὗ Τ: οὐΒ 8 κακοῖσιν Β: κακοῖσι Τ΄ τὸ συμμέσγῃς Βεκίκοσς: 
συμμιγῇΞ ΒΤ τά μεταβὰς ΒΤ: καταβάς ΒΕΚΚΕΥ 19 ἐγένετο ΒΤ 
.30 τύτε --- τότε ΒῚ 432 κυρίως ΒΤ: κυρίους ἨἸΥΒΟΏΙΡ 34 εἰ μήτε 
Βοῆεε Τ' 
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ΜΕΝ. Οὔ μοι δοχεῖ. 
Ὁ Ἔ ΈΟ : Εἰ δέ γε μὴ διδάσχαλοι, οὐδὲ μαϑηταί; 

ΜΕΝ. 4οχεῖ μοι ἔχειν ὡς λέγεις. 

ἘΣΌΝ ᾿μολογήχαμιεν δέ γε, πράγιιατος οὗ μήτε διδά- 
σχαλοι μήτε μαϑηταὶ εἶεν, τοῦτο μηδὲ διδαχτὸν εἶναι; 

ΜΕΝ. “ϑιολογήχαιιεν. 
Σῷ, Οὐχοῦν ἀρετῆς οὐδαμοῦ φαίνονται διδάσχαλοι; 
ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Εἰ δέ γε μὴ διδάσχαλοι, οὐδὲ μαϑηταί; 
ΜΕΝ. Φαίνεται οὕτως. 

ΣΩ. ᾿“ρετὴ ἄρα οὐχ ἂν εἴη διδαχτόν; 
Ὁ ΜΕΝ. Οὐχ ἔοιχεν, εἴπερ ὀρϑῶς γμιεῖς ἐσχέιιμιεϑα. 

ὥστε χαὶ ϑαυμάζω δή, ὦ Σώχρατες, πότερον ποτε οὐδ᾽ 
(4172) εἰσὶν ἀγαϑοὶ ἄνδρες, ἢ τίς ἂν εἴη τρόττοος τῆς γενέσεως 

τῶν ἀγαϑῶν γιγνομένων. 
ΣΩ, Κινδυνεύομεν, ὦ Μένων, ἐγώ τε χαὶ σὺ φαῦλοί 

τινες εἶναι ἄνδρες, χαὶ σέ τε Τ ργίας οὐχ ἱχανεῖς τεξται-- 
δευχέναι χαὶ ἐιιὲ Πρόδιχος. τεαντὸς μᾶλλον οὖν 7τρος- 
ἐχτέον τὸν νοῦν ἡιιῖν αὐτοῖς, χαὶ ζητητέον ὅστις ἡμιᾶς 

Ἑ ἑνί γέ τῳ τρόπῳ βελτίους ττοιήσει" λέγω δὲ ταῦτα ἀπο- 
βλέψας πρὸς τὴν ἄρτι ζήτησιν, ὡς ἡιιᾶς ἔλαϑεν χαταγε- 
λάστως, ὅτε οὐ μόνον ἐπιστήμης ἡγουμένης ὀρϑῶς τξ8 
χαὶ εὖ τοῖς ἀνϑρώποις πράττεται τὰ πράγματα, ἢ ἴσως 
χαὶ διαφεύγει ὑμᾶς τὸ γνῶναι, τίνα τοτὲ τρόϊεον γέγνον-- 
ται οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες. 

ΜΕΝ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώχρατες; 

ΣΩ. ὋὉδε΄ ὕτι μὲν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας δεῖ ὠφελί- 
μους εἶναι, ὀρϑῶς ὡιιολογήκαμεν τοῦτό γε, ὅτε οὐχ ἂν 

91 ἄλλως ἔχοι" ἡ γάρ; 
ΜΕΝ. ναί. 
ΣΩ,. Καὶ ὅτι γε ὠφέλιμοι ἔσονται, ἂν ὀρϑῶς ἡμεῖν 

ἡγῶνται τῶν πραγμάτων, καὶ τοῦτό πιου χαλῶς ὡμολο- 
γοῦμεν; 

ΜΕΝ. Μναί. 
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ΣΩ. Ὅτι δ΄ οὐχ ἔστιν ὀρϑῶς ἡγεῖσϑαι, ἐὰν μὴ φροόνι-- 35 
μος τ τοῦτο διιοῖοέ ἐσμεν οὐχ ὀρϑῶς ὡιμιολογηχόσιν. 

ΜΕΝ. Πῶς δὴ [ὀρϑωὼς] λέγεις; 

5. μηδὲ ΒΕΚΚΟΥ: μήτε ΒΤ 23 ἦ ἴσως καὶ διαφεύγει Μαᾶνὶρ᾽ 
δάνετϑ. 1414: ἢ ἴσω: καὶ διαφιεύγειν ΒΤ 27 ὀρϑῶς υἱροῖδ ρεῖ- 
Ραγδπ γταρείζαμ ἀοϊαν; οὐκ ὀρϑῶς ἀεαϊκα : 



τΥΘΆ 
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ΣΩ Ἐγὼ ἐρῶ. εἴ" εἰς εἰδὼς τὴν ὅδον τὴν εἰς “ἄρισαν 
ἢ ὅποι βούλει ἄλλοσε βαδίζοι χαὶ ἄλλοις ἡγοῖτο, ἄλλο τι 
ὀρϑὼς ἂν χαὶ εὐ ἡγοῖτο; 

ΜΕΝ. Πάνυ 7": 

Π Σῶ τ Τὸ δ᾽ εἴν σι ὀρϑῶς μὲν δοξάζων, ἥτις ἐστὶν ἢ 

ὁδός, ἐλη )λυϑὼς δὲ μὴ μηὸ᾽ ἐπιστάμενος, οὐ χαὶ οὗτος 
ἂν ὀρϑῶς ἡγοῖτο; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
(184) ΣΩ, Καὶ ἕως γ᾽ ἂν που ὀρϑὴν δόξαν ἔχῃ περὶ ὧν ὃ 

Ιο ἕτερος ἐπιστήμην, οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν ἔσται, οἰόμιενος 
μὲν ἀληϑῆ, φρονιῶν δὲ μή, τοῦ τοῦτο φρονοῦντος. 

ΜΕΝ. Οὐδὲν γάρ. 
ΣΟ 46 ξ α ἄρα ἀληϑὴς πρὸς ὀρϑότητα πράξεως οὐδὲν 

χείρων ἡγεμὼν φρονΐ σεως" χαὶ τοῦτό ἐστιν ὸ νυνδὴ γτα-- 
δ ρελείγιομεν ἐν τῇ, περὶ τῆς ἀρετῆς σχέψει, ὅποῖόν τι εἴη, 

λέγοντες ὅτι “φρόνησις μόνον ἡγεῖται τοῦ ὀρϑῶς πράτ- 
τειν" τὸ δὲ ἄρα χαὶ δόξα ἣν ἀληϑῆς. 

ΜΕΝ. 'Ἔοιχέ 7ε. 

ΣΩ. Οὐδὲν ἄρα ἧττον ὠφέλιμόν ἐστιν ὀρϑὴ δόξα ἐπι- 
20 στήμκιης. 

ΜΕΝ. Τοσούτῳ γε, ὦ Σώχρατες, ὅτε ὃ μὲν τὴν ἔτπει- 
στήμην ἔχων ἀεὶ ἂν ἐπιτυγχάνοι, ὃ δὲ τὴν ὀρϑὴν δόξαν 
τοτὲ μὲν ἂν τυγχάνοι, τοτὲ δ᾽ οὔ. 

ΣΩ, Πῶς λέγεις; ὃ ἀεὶ ἔχων ὀρϑὴν δόξαν οὐχ ἀν" ἀεὶ 
25 τυγχάνοι, ἕωστερ ὀρϑὰ δοξαζοι; 

ΜΕΝ. “ἐνάγχη μοι φαίνεται" ὥστε ϑαυμάζω, ὦ Σώ- 
κρατες, τούτου οὕτως ἔχοντος, ὃ τι δή τίοτὲ ζολὺ τιιιω-- 
τέρα ἡ ἐπιστήμη τῆς ὀρϑῆς δόξης, καὶ δὲ ὅ τι τὸ μὲν 
ἕτερον, τὸ δὲ ἕτερόν ἐστιν αὐτῶν. 

33. ΣΩ. Οἶσθα οὖν δέ ὃ τι ϑαυμάζεις, ἢ ἐγώ σοι εἴπω; 
ΜΕΝ. Πάνυ γ᾽ εἰπέ. 

ΣΩ. Ὅτι τοῖς Δαιδάλου ἀγάλιιασιν οὐ προσέσχηχας 
τὸν νοῦν" ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἔστιν τιαρ᾽ ὑμῖν. 

ΜΕ... Πρὸς τί δὲ δὴ τοῦτο λέγεις; 

᾿. Ι εἴ τις ΔΡορυύ. Μαγοϊδηυτη 189: τες ΒΤ] λάρεσαν Τὶ λάρισα Β 
, 2 ἀλλ᾽ ὁτι Β, ἀλλ τε Ὁ 17 ἀληϑής Τ: ἀληϑές ΒΟ 2123 τότε ---- τότε 

ΒΤ 24 οὐκ ἂν ἀεὶ ϑίγχιινα: οὐκ αἰεὶ Β, οὐκ ἀεὶ Τ, οὐκ κεὶ ἂν Τιαὰ- 
ταπίδῃι5 Ν]1 8ς 30 ϑαυμάξζεις Δρορίάαρῃα: ϑαυμάζοις- ΒΤ 33 νοῦν 

| Τ: νόον Β 434 δὲ ΤΊ δαὶ Β΄. 

«ὦ Δι διυδν, να 

Β 

(. 417 Ὁ) 
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ΣΩ, Ὅτι καὶ ταῦτα, ἐὰν μὲν μὴ δεδεμένα ἦ, ἄττοδι- 
δράσχει καὶ ὁραπετεύει, ἐὰν δὲ δεδεμένα, ἐκλδκ.»- 

ἘΕ ΜΕΝ. Τί οὖν δή; 

ΣΩ. Τῶν ἐχείνου ποιημάτων λελυμένον μὲν ἐχτῆσϑαι 
οὐ πολλῆς τινος ἄξιόν ἐστι τιμῖς, ὥσττερ δραπέτην ἂν- 5 
ϑρωττον" οὗ γὰρ παραμένει" δεδεμένον δὲ πολλοῦ ἀξιον" 
γεάνυ γὰρ χαλὰ τὰ ἔργα ἐστίν. τιρὸς τί οὖν δὴ λέγω 
ταῦτα; πρὸς τὰς δόξας τὰς ἀληϑεῖς. χαὶ γὰρ αἱ δόξαι 
αἱ ἀληϑεῖς, ὅσον μὲν ἂν χρόνον πιαραμιένωσιν, χαλὸν τὸ 

98 χρῆμα χαὶ πάντα τἀγαϑὰ ἐργάζονται" τεολὺν δὲ χρόνον τὸ 
οὐχ ἐϑέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ δραπέξεεσηθοαι ἐχ τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώττου, ὥστε οὐ πολλοῦ ἀξιαί εἰσιν, ἕως 
ἂν τις αὑτὰς δήσῃ αἰτίας λογισμῷ. τοῦτο δ᾽ ἐστίν, «οὐ 
Μένων ἑταῖρε, ἀνάμνησις, ὡς ἐν τοῖς πρόσϑεν ἡμῖν ὡμο- 
λόγηται. ἐπειδὰν δὲ δεϑῶσιν, τιρῶτον μὲν ἐτειστήμαι γέ- το 
γνονται, ἔπειτα μόνιμοι" χαὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον 
ἐπιστήμη ὀρϑῆς δόξης ἐστίν, καὶ διαφέρει δεσμῷ ἐτι- 
στύμη ὀρϑῆς δόξης. ᾿ 

ΜΕΝ. Μὴ τὸν Δία, ὦ Σώχρατες, ἔοιχεν τοιούτῳ τινί. 
Β Σῶ. Καὶ μὴν χαὶ ἐγὼ ὡς οὐχ εἰδὼς λέγω, ἀλλὰ εἰχά-- 20. 

ζων᾽ ὅτι δέ ἐστίν τι ἀλλοῖον ὀρϑὴ δόξα χαὶ ἐγεεστή μὴ, 
,«οὐ" πάνυ μοι δοχῶ τοῦτο εἰχάζειν, ἀλλ᾽ εἴτεερ τε ἄλλο 
φαίην ἂν εἰδέναι, ὀλίγα δ᾽ ἂν φαίην, ἕν δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο 
ἐχείνων ϑείην ἂν ὧν οἶδα. 

ΜΕΝ. Καὶ ὀρϑῶς 7, ὦ Σώχρατες, λέγεις. 2ς 
ΣΩ. Τί δέ; τόδε οὐχ ἀρϑεθῃ ὅτι ἀληϑὴς δόξα ἡγου- 

μένη τὸ ἔργον ἑκάστης τῆς πράξεως οὐδὲν χεῖρον ἀττερ-- 
γάζεται ἢ ἐπιστήμη; 

ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο δοχεῖς μοι ἀληϑῆ λέγειν. 
πῶ «Οὐδὲν ἄρα ὀρϑὴ δόξα ἡπψώάς, χεῖρον οὐδὲ 30 

ἧττον ὠφελέμη ἐ ἔσται εἰς τὰς πράξεις, οὐδὲ ἁνὴρ ὃ ἔχων 
ὀρϑὴν δόξαν ἢ ὃ ἐπιστήμην. 

ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ, Καὶ μὴν ὃ γε ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὠφέλιμος ἡμῖν ὡμο- 

λόγηται εἶναι. 35 

8 αἱ --ο τῇὴ δεσμῷ ϑιοὉ. εοἷορ. 11, 7, 34 

10 τάγαϑα ΒΤ: ἀγαϑὰ Βίοθαθυβ 13 ὦ Μένων ΤΔυτοηίίδηυβ 
ΝΠ 85: αένὼν ΒΤ (Μένων ἀε]ενῖξ εἴ ὦ ἑταῖρε 5ογιρϑὶξ ΝΑΌΕΓ οὔ. 
οὐξ. 12) 22 οὐ πᾶνν 6Χ Ἐπη6η4. ΔΡΟΡΎΥ. ῬαΑγιϑίπυτη 1811: πάν ΒΤ 
26 δὲ Τ: δαὲ Β 88: 7. ΠΣ ΩΣ 31 ἁνὴρ Ηιγβοῆϊρ: ἀνὴρ ΒΊ, ὁ 
ἀνὴρ ΔΡΟΡΥ. Ν᾽ αἰϊσδηυτη 1029 
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ΜΕΝ. ναί. 
ΣΏΩ. Ῥπειδὴ τοίνυν οὐ μόνον δι ἐπιστήμην ἀγαϑοὶ 

ἄνδρες ἂν εἶεν χαὶ ὠφέλιμοι ταῖς πόλεσιν, εἴτεερ εἶεν, 
ἀλλὰ χαὶ δὲ ὀρϑὴν δόξαν, τούτοιν δὲ οὐδέτερον φύσει 

5. ἐστὶν τοῖς ἀνϑρώποις, οὔτε ἐπιστήμη οὔτε δόξα ἀληϑύς, 
[οὐτ᾽ ἐπίχτητα] --- ἢ δοκεῖ σοι φύσει διτοτερονοῦν αὐτοῖν 
εἶναι; 

ΜΕΝ. Οὐκ ἔιιοιγε. 
Σῷ, Οὐχοῦν ἐπειδὴ οὐ φύσει, οὐδὲ οἱ ἀγαϑοὶ φύσει 

10 εἶεν ἂν. 
ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ,. ᾿βπειδὴ δέ γε οὐ φύσει, ἐσχοποῦμεν τὸ μετὰ 

τοῦτο, εἰ διδαχτόν ἐστιν. 
ΜΕΝ. διαί. 

τι ΟΣΩ, Οὐχοῦν διδαχτὸν ἔδοξεν εἶναι, εἰ φρόνησις ἢ 
ἀρετή; 

ΜΕΝ. Μαίέ. 
ΣΩ, Κἂν εἴ γε διδαχτὸν εἴη, φρόνησις ἂν εἶναι; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

μὴ ὄντων δὲ οὐ διδαχτόν; 
ΜΕΝ. Οὕτως. 
ΣΩ, “λλὰ μὴν ὡμολογήκαμεν μὴ εἶναι αὐτοῦ διδα- 

σχάλους; 

2. ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. ὩὩμολογήχαμεν ἄρα μήτε διδαχτὸν αὐτὸ μήτε 

φρόνησιν εἶναι; 
ΜΕΝ. Πάνυ 7ὲ. 

ΣΩ. ἡλλὰ μὴν ἀγαϑόν γε αὐτὸ δμολογοῦμεν εἶναι; 
30 ΜΕΝ. ΜΔ.αί. 

ΣΩ, Ὀφέλιμον δὲ καὶ ἀγαϑὸν εἶναι τὸ ὀρϑῶς ἡγού- 
μενον; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩῶ. Ὀρϑῶς δέ γε ἡγεῖσϑαι δύο ὄντα ταῦτα μόνα, 

35 δόξαν τε ἀληϑῆ χαὶ ἐπιστήμην, ἃ ἔχων ἄνϑρωπος ὀρϑῶς 

6 οὔτ᾽ ἐπίκτητα ΒΤ, ἄρ]αν!ε (ογπαγίαβ θοϊορ. 84: ἀλλ᾽ ἐπίκτητα 
ΕΧ ΘΠ] 6Π6. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΙΒΙ ΠΌΠῚ 1811, οὐδ᾽ ἐπίκτητα ΒΕΙΚΚΚΕΙ 12 ἐσκο- 
ποῦμεν ΒΤ: σκοπῶμεν (ΔΙ θα 18 κὰν Β: καὶ Τ (ςοπηροηάϊ 1) 
26 αὐτὸ ΤΡ: αὐτὸν Β 

, ,ὔ ρ τ: ἡ Ὡ 8 

20 ΣΩ. Καὶ εἰ μέν γε διδάσχαλοι εἶεν, διδαχτὸν ἂν εἶναι, ἘΝ ἢ 

99 
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ἡγεῖται. τὰ γὰρ ἀπὸ τύχης γιγνόμενα οὐχ ἀνϑρωπίνῃ 
ἡγεμονίᾳ γίγνεται" ᾧ δὲ ἄνϑρωπος ἡγεμών ἐστιν ἐτεὶ τὸ 
ὀρϑόν, δύο ταῦτα, δόξα ἀληϑὴς καὶ ἐπιστήμη. 

ΜΕΝ. 4΄οχεῖ μοι οὕτως. 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἐπειδὴ οὐ διδαχτόν ἐστιν, οὐδ᾽ ἐπιστήμη 
δὴ ἔτι γίγνεται Υ ἀρετή; 

ΜΕΝ. Οὐ φαίνεται. 
- 2 γ Ὦ “- 3 ᾿, ᾿" Α 

ΣΩ, “Ζυοῖν ἄρα ὀντοιν ἀγαϑοῖν χαὶ ὠφελίμοιν τὸ μὲν 
2 δ, ὃν Ἁ - ΄ 

ἕτερον ἀπολέλυται, καὶ οὐχ ἂν εἴη ἐν πολιτιχῇ πράξει 
2 ΄ ς ΄ 

ἐτεστή μη ἡγεμών. 
ΜΕΝ. Οὐ μοι δοχεῖ. 

2 2 , ᾿ 2 ΦΧ ῳ ἊἪἢΦ ς - 

ΣΩ. Οὐχ ἄρα σοφίᾳ τινὶ οὐδὲ σοφοὶ ὄντες οἱ τοιοῦτοι 
Π “Ξ - ἘΣ ᾿ ᾿ ΄ 

ἄνδρες ἡγοῦντο ταῖς πόλεσιν, οἱ ἀμφὶ Θεμιστοχλέα τὲ 
; «κι 2 γ [4 ΡῚ 3 Ν Ἁ 2 ςρ γῇ 

χαὶ οὺς ἄρτι ᾿“ἥνυτος ὁδὲ ἔλεγεν" διὸ χαὶ οὐχ οἷοί τὲ ἀλ- 
τὰ φ- ᾿ 4 

λους ποιεῖν τοιούτους οἷοι αὐτοί εἰσιν, ἃτε οὐ δι ἐπι- 
στήμην ὄντες τοιοῦτοι. 

, 3 ΄ὔ ς ΄ 

ΜΕΝ. Ἔοιχεν οὕτως ἔχειν, (ὦ Σώχρατες, ὡς λέγεις. 
Ὁ Ν Ἀ Ἀ 

ΣΩ, Οὐχοῦν εἰ μὴ ἐπιστήμῃ, εὐδοξίᾳ δὴ τὸ λοιπὸν 
γίγνεται" ἡ οἱ πολιτιχοὶ ἄνδρες χρώμενοι τὰς πόλεις. ὁρ- 
ϑοῦσιν, οὐδὲν διαφερόντως ἐ ἔχοντες πρὸς τὸ “φρονεῖν ἢ οἱ 
χρησμῳδοί τε χαὶ οἱ ϑεομάντεις" χαὶ γὰρ οὗτοι λέγουσιν 
μὲν ἀληϑῆ καὶ πολλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσιν. 

ΜΕΝ. ΚΧινδυνεύει οὕτως ἔχειν. 
2 - ΟἹ , » ,ὔ ᾽ -“ 

ΣΩ,. Οὐυχοῦν, ὦ Μένων, ῊΌΝ τούτους ϑείους χαλεῖν 

τοὺς ἄνδρας, οἵτινες νοῦν μὴ ἔχοντες πολλὰ χαὶ μεγάλα 
χατορϑοῦσιν ὧν πράττουσιν χαὶ λέγουσι; 

ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Ὀρϑῶς ἂν χαλοῖμιεν ϑείους τε, οὺς νυνδὴ ἐλέγομεν 
Ν , κ ᾿ [4 

χρησμῳδοὺς χαὶ μάντεις χαὶ τοὺς ποιητιχοὺς αἸταντας" 
Α Ν Ν .ς - , 

χαὶ τοὺς τιολιτιχοὺς οὐχ ἥχιστα τούτων φαῖμεν ἂν ϑείους 
τε εἶναι χαὶ ἐνθουσιάζειν, ἐπείπτνους ὄντας χαὶ χατεχομέ- 
νους ἔχ του ϑεοῦ, ὅταν χατορϑῶσι λέγοντες τιολλὰ χαὶ 

ἢ ͵΄ ΝΛ ΄ φ᾿ ἡ 
μεγάλα πράγματα, μηδὲν εἰδότες ὧν λέγουσιν. 

τ τὰ --- 3. ἐπιστήμη ϑ1οὉ. εοἴορ. 11,7, 33 

2 ἡγεμονίᾳ ΤΌ: ἡγειιο' εἴᾳ Β δ ἐπιστήμη δὴ ἔτι γίγνεται 

ΘΟ] ΘΙ ΘΥΤΊΔΟΠΘΥ: ἐπιστήμῃ δὴ ἐπιγίγνεται ΒΤ (ἐπεστήμῃ ἡγειῶν 
ἔσται ἀρετή Α50) 18 ἐπιστήμη --- εὐδοξίᾳ ΘΟὨΪ ΕἸ ΕΥΓΠΔΟΉΥ: ἐπε- 
στήπη --- εὐδοξία ΒΤ, ἐπιστήμη --- εὐδοξ Ξίᾳ ΑἸάϊπα, ἐπευτή “ἢ -τ- εὐ- 
δοξία ϑίθρμδηαβ 26 κατορϑοῦσιν ὧν ΒΤ: κατορϑοῖοι δὲ ὧν 
Βυτίπηδῆη 28 ἅν ΒΤ, ςἔ. ΤΗεδεί. 59,.20: ἄρ΄ ἂν» 5:4 ΠΡαῦπ (ὐρ ϑῶς 
ἄρα καλοῖμεν Τ᾿ αυτεπιίαπυς ΝῊ 85), οὐ» ἂν εχ Ἔπηθη4. δρορυ. Ρδτῖ- 
ΒΙΠΙΠῚ 1812 32 του ϑεοῦ 50Ιρ51: τοῦ ϑεοὺ ΒΤ, του ϑεῶν» (οθεΐξ 

ΙοΟ 

15 

20 

25 

30 
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ΜΕΝ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Καὶ αἵ γε γυναῖχες δήπου, ὦ Μένων, τοὺς ἄγα- 
ϑοὺς ἄνδρας ϑείους καλοῦσι" καὶ οἱ “Ἱἄχωνες ὅταν τινὰ 
ἐγχωμιάζωσιν ἀγαϑὸν ἄνδρα, σεῖος ἀνήρ, φασίν, οὗτος. 

5 ΜΕΝ. Καὶ φαίνονταί γε, ὦ Σώχρατες, ὀρϑῶς λέγειν. Ἑ 

χαίτοι ἴσως ᾿νυτος ὅδε σοι ἄχϑεται λέγοντι. (( 4188) 
(1 1840) ΣΩ, Οὐδὲν μέλει ἔμοιγε. τούτῳ μέν, ὦ Μένων, καὶ 

αὖϑις διαλεξόμεθα" εἰ δὲ νῦν ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ 
τούτῳ καλῶς ἐζητήσαμέν τὸ χαὶ ἐλέγομεν, ἀρετὴ ἂν εἴη 

10 οὔτε φύσει οὔτε διδαχτόν, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ παραγιγνο- 
μένη ἄνευ νοῦ, οἷς ἂν παραγίγνηται, εἰ μή τις εἴη τοι- 100 
οὔτος τῶν ὙΠ σὶ ἀνδρῶν, οἷος χαὶ ἄλλον ποιῆσαι 
πολιτικόν. εἰ δὲ εἴη, σχεδὸν ἂν τι οὗτος λέγοιτο τοιοῦτος 
ἐν τοῖς ζῶσιν, οἷον ἔφη Ὅμηρος ἐν τοῖς τεϑνεῶσιν τὸν 

15 Τειρεσίαν εἶναι, λέγων ττερὶ αὐτοῦ, ὅτε οἷος πέτινυται 
τιῶν ἐν “Ἅιδου, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. ταὐτὸν ἂν καὶ 
εὐϑὺς τοιοῦτος ὥσπερ παρὰ σχιὰς ἀληϑὲς ἂν πρᾶγμα 
»  ν 

εἴη πρὸς ἀρετήν. 
ΜΕΝ. ΔΚάλλιστα δοχεῖς μοι λέγειν, ὠ Σώχρατες. Β 

20 ἘΡ.. ἘΣ μὲν τοίνυν τούτου τοῦ λογισμοῦ, ώ Μένων, 

ϑείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν φαίνεται παραγιγνομένη ἢ ἀρετὴ οἷς 
παραγίγνεται" τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦ εἰσόμεϑα τότε, 
ὅταν “πρὶν ᾧτινι τρόπῳ τοῖς ἀνθρώποις παραγίγνεται 
ἀρετή, πρότερον ἐπιχειρή σωμεὲν αὐτὸ καϑ'᾽ αὑτὸ ξητεῖν τί 

25 ποτ᾽ ἔστιν ἀρετή. γῦν δ᾽ ἐμοὶ μὲν ὥρα σοι ἰέναι, σὺ δὲ 
ταῦτα ἅπερ αὐτὸς πέπεισαι πεῖϑε χαὶ τὸν ξένον τόνδε 
Ἄνυτον, ἵνα πρᾳότερος ἢ" ὡς ἐὰν πείσῃς τοῦτον, ἔστιν 5. Ὁ 
τι χαὶ ᾿Ιϑηναίους ὀνήσεις. 

ῤ 

πΠπΠπτέοΠ αν  χϑττὶι σαουσουνεκβίθυυνυ αν 

τ56 Ηοχηεν. Οὐάγϑ5. το, 494 τῷ καὶ τεϑνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια | οἵῷ 
πεπνῦσϑαι" τοὶ δὲ σκιαὶ ἀίσσουσιν 

4 σεῖος (Αϑοδυροηιβ δά Αἴμθη. ΨΠΙ, τό Ρ. 396, 349: ϑεῖος ΒΤ 
16 τοὶ ΔΡΟΡΥ. Ἐ-, (ορεῖ: αὐ ΒΤ 1 εὐθὰς ΒῈ: αὖϑες Μαάν!ρ 
δάνεγϑδ. " 414 20 μὲν τοίνυν Τ: μέντοι νῦν Β 21 ἀρετὴ Ἴ, 564 
δοσδηΐιβ ἴῃ Γᾶ5. 26 ἅπερ 3Τ: εἴπερ ΝΌΘΥ σοϊηπηι. 167 27 ἜΝ 
τον ἀο]ενὶ: ΝΑθου ο5. οὐϊΐ. 12 



108 

ἘΕΑΟΕΒΝΤΑ ΒΌΚΙΡΥΡΕ 

1) αοῖξ. 4846 οἵ. Νδιοκ γὰρ. ἄταθο. ἔγαρτη. Ρ. 328. 

λαμπρός ϑ' ἕχαστος χἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται 
γέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 
ἵν αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὦν. 

2) Οοἴξ. 4864 οἵ. Νδιοᾷκ 1]. ο. Ρ. 320. 

3 Ἃς ὦ τ ῇ 2 ἄςς τὶ ἐννννν, ἀμελεῖς, ὧν σε φροντίζειν ἐχρῆν"] 
ψυχῆς [ἔχων γὰρ] ὡδὲε γενναίαν φύσιν 
γυναιχομέμῳ διαπρέπεις μορφώματι 
ἐνννννννν χοὺτ᾽ ἂν ἀσπέδος χύτει 

2 - ς ͵ 7 ς ΑΝ. ΤΣ ας ΄“ 

[ὀρϑῶς) ὁμιλήσειας οὔτ᾽ ἄλλων ὕὑττερ 
γεανιχὸν βούλευμα βουλεύσαιό [τι]. 

3) ἀοῖρ. 486 Ὁ οἴ. Νδιοκ 1]. ο. Ρ. 330. 

σῶς γὰρ σοφὸν τοῦτ᾽ ἔστιν, εἴ τις εὐφυῆ 
λαβοῦσα τέχνη φῶτ᾽ ἔϑηχε χείρονα; 

4) Οοῖρ. 486 ς οἵ. Νδιοᾷκ ]. ας. Ρ. 331. 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ" 
-- » , 2 2 ͵ 

παῦσαι μελῳδῶν, πολεμίων ὃ εὐμουσίαν 
ἄσχει" τοιαῦτ᾽ ἄειδε καὶ δόξεις φρονεῖν, 
σχάπτων, ἀρῶν γῆν, ποιμνίοις ἐπιστατῶν, 
ἄλλοις τὰ χομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσματα 
ἐξ ὧν χενοῖσιν ἐγχατοιχήσεις δόμοις. 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

1) [πὶ Πϊ5 ἀἰδίορῖβ βερεῦ υἱὸς ἴῃ ΒΤ, 2) εἴ 5ειρευ νῦν δὴ, Ηἱ σοη- 
{γατῖαπη δαἀποϊαίζιτη ἔπασιῖ, ἴῃ ΒΤ. 98) Αςορδηίΐι5, βριγιῖα5, βίσηδ 6] 156 05 
δία ΟΓΆΒΕΟΒ ΟΠΪ558 ΓΩΙῸ ἰδηζι ΘΠοΐαν 1; ἸΠΡΥΠῚ]5 ΔΓΠΟα]5, Ρ΄δε- 
ΡΟΒἰ ΕΟ πο 5 οαγεηΐ δοσεηίιι. 4) ϑου!ρἝιγαση 5016 ΠΊΠ 61 ὅτ᾽ ἂν να] ὅ ὁτ᾽ ἂν νΕ] 
ὅτ ἄν, 4086 εἰίαπη 'ῃ ὁπόταν, ἐπειδαν 5] 110 115 ν ΘΥΡ15 γαρϑσγίταν, ὅστεσοὺν 
νεὶ ὁστισοῦν, μὴδὲ, μηδὲμίαν, οὐκοῦν ἈΟΙ 5ΙρηΙΠοδηάδηι ραΐαν]. 

, ἋᾺ " . - . 

γοργέας ἢ περὶ ῥητορικῆς ανάτρε- 
πτεκὸς Β, ανατρεπτικὸς ΒΟΥ 51556 
νά δίυΓ ὑ, οἴ. Νον. ( ΟτΏτη. Ρ. 113; 
γοργίας ἢ περὶ ῥητορικῆς Τ, οἵ. 
ΡΙαϊοςοάσχ Ρ. 3. Ῥεγβοῆδε πο 
αἸδπεπριπηίαγ ἴῃ Β, υ0] ἴῃ Τὶ ροῖ- 
50η86 αἰδ[ποΐδ 6 Ἔϑβεηῖ, Ἔδχροϑβα 
1 ΠΡγὺ, ΕἸδϊοσοάεχ ἢ. κ. 

1, 8 διατρίψαι ΒΤ 11 ἐφξαύῦϑις ΒΤ 
14 αὐτοὸτ τ8 ἄρα Τ᾽ 22 εἰφαῦϑις 
ΒΤ 

2,2 γοῦν ΒΤ 3 τὶς Β, 5ε4 δΔοσεηίιι5 
1Π Γ85.  ἔρου ΒΤ δεετ 7 ὅστίς 
Β|[ ἐστι» ΒΤ τὸ δήπού Τ, δήπου 
ΕΝ οραὶ ϑυρῖ8. ον 145. ἢ ΒΤ 
14 τις Τ τς νυν[ δὴ 51]. Β 19 πεί- 
ραν Τ 22 δόκει Β, 564 51ρΓὰ δὲ 
75. 33 ἀρὰ Β, π᾿: Τ 

8,3 δηλονότι Τ᾽ 4 ἐστιν Β., ξοτηρβῃ- 
ἀἴυτῃ Τ' 7 εἰρημέναι ΒΤ το ἔρου 
ΒΤ 20 γέ Δ ΠΡΕ ΤΊ υἱκον ΤΊ ἀποκρε- 
νεσϑαι (5156 δοσθηῖα) Β 27 ὥσπέρ 
τινος ΒῚ᾽ 29 τίς Β 

ἘΣ ὐπὸ ὉΠ Ὁ ΒΒ τ|ιὶ ἀρ Τὶ 
14 εἰξαὺ ὑϑις ΒΥ 17 εἰσὶ Τ᾽ 24 εἰς- 
αὖϑις ΒΤ 27 γῆς ΒΤ 

Ό,2 ἀποκρίνει ΤῸ: ἀποκρίνῃ Β᾽ 5 οὔ- 
τως Τ: οὕτω Β 6 ἐστι: Β, σοιῃ- 
Ρεμπάϊαμη Τὸ 8 ἄρα Τ, 564 δοςσβϑη- 
ἴυ5 αἰγουτηῆςχιιβ ΒΌΡΓα νΕ ΓΘ Τη 
18 ἀρ ΒΤ 2: ἐστίν Β, ΠοΙΏΡΕη- 
ἀϊυη Τὸ 23 τοὺς Τ ς ἐστιν" Β, 
ἐστὶ Τ᾽ 28 οἵτως ΒΤ, 5εἀ 
Ῥυποίο ποίαν! Τὸ 29 ἐστι! Β, 
ἐστὲ Τ 30 ἐστεν Β, σογηρεπάϊα Τ 

θ, 2 πᾶσα ΒΤ | ἐστι (ροξὲ οὐδὲν) Τ' 

5. ἐγὼ φημί Β 7 εἰσιν Β 13 γρα- 
φικη. Το τ γῆς ΒΤ τς ἢΒ 17 γα 
ϑέυλ Ἔ ὐϑ'ὴ ἘΣ, ἢ ἔτ 5 ἐστον ἘῺ 
σοΙΠΡΘ Πα Σ᾽ 28 ἐστιν Β, ΠοΟΠ- 
Ρεπάϊυσῃ Τ' 

“τνῦν ΒΤ 2 τίς Β 3 τυγχάνουσι 
Ἴδε, σύ", ὃν 9 ΒΕ 3 76 Β 
9 ἐπανεροιτο Β 12 ἐστὲν Β, σοτη- 
Ρεπάϊυπη Τ [16 ἐστιν Β, ᾿σοπ- 
Ρϑμαϊαιη Τ 26 διὰ πραττομένων 
Β 30 εἰσιν Β 

ὃ, 8 ὡς ΤΙ φησὶν ΒΤ 11 αὐτίκα 
(5'πα 2) ΒΤ τϑῆ ΒΤ 20 ἐστιν 
Β, ἐστὲ Τ 25 τὸ δὲ Τ [ μου ΒΤ 
26 ἐστὶ Τ΄ 28 ἐγ᾽ῷῴμαι Β, ἐγῷμαι 
ΤΟ 30 παρὰ ἄλλῳ Τ 

9,3, οὐκ ΒΤ 6 ἐστὶ Τὸ 8 ἐστι ΤΊ 
ψῇξ ΒΤ οκαΐέσεβ ττόπέὲρ ΒΤ 
] ἐστιν Β, σοτηρθηάϊιγῃ Τὸ 19 σύλ- 
ἰογος Τ ᾿28 ἡ ΒΙτί ΒΤ 29 πειϑῶ 
Β 2τέστεν Β 42 1σϑι Τὸ 33 εἴπέρ 
ΒΤ 

10, 1 ἐστ Τ᾽ καὶ ἥτις ΤΊ ἐστιν Β, 
σοΙηροηάϊαη Τὸ 6 ἐστὶ Β, ἐστιετ’' 
Τ. 8 ποτεῖβ. πο σε ἘΠ 14 ἐστιν 
ΒΒ. σΟΙΡΟΠαϊπα 1 τ ἀπ αο᾽ 
19 ἄρα ΤΊ ζῳγράφοι Τ᾽ 32 ἐστι 
Β, σοτηρεπάϊαμῃ Τ' 

11, 3 ἐστ᾿ν Β, ΟΘΟΙΏΡΕΠαΙ ΠῚ Τ 
7 ἐστίν» Β, οοπηροπάϊαπι Τ ΙΟ ἢ 
Β,η Τὸ 12 ἐστιν Β, ἐστε Τ 17 ἐστεν 
Β, σοιῃρεηαμιτη Σὰ τς ἢ Β,ὴ1 
| τἰβϑλαι τβρενναν ΒΤ 20 καί σοι Β 
28 τοιοῦτον Τῇ τε Β΄] ἀνερωμαι 
(ϑ'ηε δοοβηία) Β 

12, 5 ἢ ΒΙ! ἀλλό ΒΤ. ΒΤ 
8 ἔροιτο Β | ἀρ ΒΤ ἐστιν Β, ςοπη- 
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ῬΕπαϊυπ) ΤΊ τίς Β 1ἰ ἐστιν Β, 
σοιηρεηαίϊυτη Τὸ 28 ἐστε Β, σοτη- 
Ρεπάϊατη Τὸ 31 ἐστι» Β, ζοτηρεη- 
ἄἀἴυτῃ Τ' τ 

19,.γ) ἀλλού τενος Β τὸ ἡΒ,7Τ 
τὸ φὴς ΒΤ τὸ τῆς ΒΒ 2 ει Ἐ08. 
σϑαι ΤῈ «ἀνέρεσϑαι ἜῚ 25 Ὅλα" 
25: ἘΣ ΠΕ 

14,4 ἜΜ, εἰσὶν Β 7 ἥτίς ποτε 
ἘΤ Ι ἐστιν Β, ΠοΙῃρεπάϊστη Τ' 
23 γαρ ξεῖν. Β, γαῦ ἐστι Τ 
25: στὴν, ἅν ΠΟΙΏΡ ΘΠ 1Π| Ἧ: 
32 ἀποκπκτειρυναι Β, ἀποκτεννύναι Τ 

15,1 ἀλλόν τινα ΒΤ᾽ 22 ἀποκχτεινύ- 
ναὶ Β: ἀποκτωνύναι ΤΊ 25 αυτοῖς 
(51η6 βρίγιῖα) Β 31 φιλογνεικοῦν- 
ταςξ 

16,1 αὐτῶν Β 2 αὑτῶν Β 7 φιλο- 
γεικοῦντα ΒΤ 12 τις τέ ΒΤ 
13 πέντ ἂν ΒΊ ιτ8 φῆς ΒΤ 24 πα- 
ρυοῦσι Β 27τίΒ 

17,6 τίς ΒΤ ι φῇς ΒΤ 17 ἔλεγες 
Ξ 324. 5. «ἢ 1 Β Ϊ ἀλλό ΒΤ 

18, 2 ὠ-ςαὕτως ἜΤ 5 εἰρηκέναι ΒΤ 
26 ἔσῃ Β 29 δύναμις ἐστίν Τ 

32,78 
19,4 τ᾿ άλλα Β, τἄλλα Τ᾽ 2: ὠὡςαῦ- 

20,2 ΒΤ ς8Β τισοῦ Β 12 ἀεὶ 
ΤΡ: αἰεὶ ΒΡ 22 ἐστιν Β 250 ἡ ΒΤ 
29 τὴ Β 33 ἐστιν Β, ἐστὶ ΕἾ 

21,7 τὸ ΒΤ ἂν αϑέσϑαι ἐ: ἀναϑε- 
ἐ ἂν Τ 14 μέντ᾽ ἂν ΒΤ 6 4: 
λαντίϑες ΤΙ: ἀλλὰ ἀντί’ ϑές: Β, ἀλλὰ 
ἀντίϑες 18 5υρτα δέενα τὰ5. Β 
20 κηδῃ Β 21 σοὶ Τὶ 23 ψῇε ΒΤ 
2ᾳ ἢ Β 26 σαὐτὸν Τ᾽ 33 σῆς ΒΤ 

22, 2 ὍΣ Τ ς φῆς ΒΤ (εἴ 19) 2Ι τε Τὶ 
23 ἔυοϊ (5].) 26 φαϑι ΒΤ 28 τίς 
ΒΙ|φαϑί ΒΤ 4:1 ἐστιν Β, ςοπ᾿- 
Ρεπάϊυτη Τ' 

29,18 ἔυτεΤ᾽'ὶ Σοτέτταρσι 22 ὁποῖον 
ἤ | γημὶ ἊΓ 33 7 Β 

24, 6 ἐστε Β 19 τίς Β 
9ὅ, 5 αἰεὶ ΒΤ (εἰ 10)... 18 αἰσχρὸν 

φημὶ ΒΤ 20 οὐ φημὶ Β 22 ὁποῖα 
ΤΊ ἐστιν Β. 29 σχήμασι ΤΊ χοώ- 
μασι Τ 

20, 3 εἰπεῖν Β, 564 5υρτα τ ας 
6 ᾧδε Β 20 ἐγὼ φημὶ Β 

21,3 ψῇε ΒΤ 6 ὧν τ βεὰ δοσρδηΐα5 
ἴῃ Ιᾶ5. 7 0 Β, ἀὐ Ὁ 978Β 
18 δοκοῦσε Β. 20 ἀποκτειννύασι: 
Β, ἀποκτιννύασιν ΤΟ Θἢ5 Ῥ, ἀπο- 

κτεινύίασιν Ἴ, ἀποκτιρύασιν τα- 

ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

ΠΘη5 ἴ 25 σαὐτοῦ ΤΊ ἢ Β 26ἐ ἐγωγέ 
σε 29 ἁποχτειν Ω τασιν Β, ἀπο- 
κτεινυύασο" Τ, ἀποκτινῖασιν ἃ 
24 ἐστι» Β, ἐστὶ Τ 

28, 3 πόλεσι Τ 6 τοῖτό ΒΤ Ι ἐστιν 
Β, ἐστι Τ γούχ ΤΊ γὲΒ | φησὶν 
Β, φησὶ Τ᾽ 8 οὐ φημὶ ΒΝ αὐτῷ 
(ἰπα ΒΡ᾿ ΓΙ) Τὶ 20 ψῇς ΒΤ 22ὴ8Β 
28 οὐ φημὲ Β 

29,2 οἵ φημι Ὁ: οὐ φημί Β καὶ ὑπερ- 
γυὴ ΒΤ  σὲΤ 9 «λ1λτ ι2ὴΒ 
14 δοκοῖσι Τ᾽ 22 πλέουσι Τ 24τες 

ΤΊτι Β, 564 5 ρτα ε τᾶ5. 28 ἔστέν 
Β, ἔστε ΤΊ, τὸ Β 29 ἔστε» Β, σοτη- 
ΡΕπαϊτπη " 

890,1 ταλλα Β, τ᾿ ἀλλα Τ 
ἡ τἄλλα ΒΈ: 11 ἕνεκεν ΒῚ᾽ ᾿Ζ2ῆ 
Β (εἰ 16) 18 ἀποκτεώῴνυμεν ΒΤ 
(ει ΠΊΟΧ): ἀποπτίνευμεν Ὁ (εἴ ΤΟ Χ) 
32 φῇ ΒΤ 3478 Ι ἀποκρένεε 
ΤΡ: ἀποκρίνῃ 

91, 9 ἀποκρίτεἰ Β 12 εἴπερ ἐστι ΒΤ 
15 ἐστιν ΒΤ 227 Β 31 ἀποκτεί- 
γνυσι ΒΤ: ἀποκτώνυσεν Ὁ 

92,1 ἀποϑιήσκων Τ (εἴ 4) 3 ἀπο- 
κτεινὺς ΒΤ: ἀποκτιντῦὺς 

99, 2 ἐστιν» Β, ἐστὲν Τ 3 Β, 1 
ς δεότι ΒΤ᾽ [πέμφει ΤΌ: μέμψῃ Β 
16 ἐστε; Β, ςοτηρεπάϊαμη Τ' τ9 ἀπο- 
χτειρῦνται Τ: ἀποχτεωνύναε Β 
25 ψῇς ΒΥ 26 ὁρίζη ΒΤ 32οτύ  Β 
32 χαλεπον Β 

94,1 σοι ΒΒ 3 οὐδὲν Β 4 πρώην» Τ 
5. ἐξελεγξαί Τ᾽] ἐστι» Β, σοτηρεη- 
ἀϊτὴ Τ' 23 καλὸν καὶ ἀγαϑὸν ΒΤ 
Ι εἶναι φημὶ Β 27 εἴπερ ΒΤ 

θῦ, 4 περδικΐας Τ᾽ τὸ ἑπταετῆ ΒΤ 
τ6 ἐστι»Ὲ ,ςοΠΙροπαϊαπη ΤΊ τ7έστεν 
Β, ἐστὶν ἣν Ι9ἢ Β 22 ἀλλο ΒΤ 
26 ὦγαϑὲ ἜΤ 27 γῇςξ ΒΤ. 

80, ς ἐστεν Β, ΠοπΊρα πα τη ᾿ Τ' στὰ 
Β᾽| εἶναίτει ΒΤ 7 ουμφήσουσι τ 
13 ἐστε ΒΤ 22 σοι Β 25 ἐστεν Β 
30 ὥστί: Β| ἐστιν Β, ςοπηρεπάϊαπι 
Τ (εἴ 31) 

81,4 δὲ φημὶ ΒΤ κα ἀρ ΒΤ 8 τυγ- 
χανῇ Β 1 ἐστί» Β ςοτηροπάϊιπι Τ' 

98, 2ς ἐστιν" Β] τες ΒΤ τί Τ 28 ἔρου 
ΒΤ 29 τουτωνί Β, 5ε4 ΒΌΡΓΑ 
ΤᾺ 5. 

40, 6 τῶι Β, 564, 1πΠ125. 7 τί ΒΤ 
ΙΟ τ᾽ αλλα Ἐ, τἄλλυ Τὸ τι ὠφέλειαν 
Β τς ὡ-αὕτως: ΒΤ (εἴ 21) 18 ἐστὲν 
Β, σοπηρεπαϊαμ Κ΄ 29 ὠφελείᾳ Β 

4 ἄρα Ὁ 
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41,8 ἀραΒ 33 φαϑὶ Β 
49, 8 ὁμολογοῦσι. Τ 13 ἀρα ΒΤ (εἰ 

21 εἴ 24) τῷ ἀραΒ 19 καϑόσον 
ΒΗ δον σις τί ΒΊΣ δισ ΒΤ 
34 καίει ΒΤ [τίς Β] τέ ΒΤ [ καίεσϑαι 
ΒΤ 

48, τ καίει ΒΤ [καίεσϑαι ΒΤ 2 καιό- 
μ8,0» ΒΤ | καῖον ΒΤ | κα ΒΤ 

44,1τ ἀρα ΒΤΙ ὠφελείαν Β, ὠφελιαν 
χ᾽ ἀρα Β, ἄρα ΤΊ ᾧδε Β 8 τινὰ 
Β|[ἐν ὁρᾷς Β “δ αἴεὶ Β 24 ἐστιν 
ΕΒ; φοΠρΡΘη ἴυτη ἔ 

4ῦ, 2 ἀρ᾽ ΤΊ ἐστιν Β, σοΙΡΘ Πα πη} 
Τ 7 τ᾿ ἀλλα ἘΝ τρίλϑα ΗΓ 23 ᾧδε 
ΒΒ 241 0 Β 

40, τ κάλλιστον Τ᾽ κα ὠφελιαν Β, 
οὐσιβλίαν Τ᾽ 6 ἐστιν Β, ςομηρθη- 
αἴυτῃ Τ τό ἀρ᾽ Β, ἀρ πεν 19 ἔοικε Β 

αὐ 18. φὴς ΒΤ “17, νοσήμασι Ἵ 
20 ὥσπερ ἂν εἰ ᾿ ὥσπερ ἂν εἰ 

51 ἢ Β»»ἢ ἽΝ Ι και σοι ΒΤ Ι οὕτω 
ΘΕ ....33. ἀφ᾽ ΒΤ [ αἰσϑάνει ΤΙ: 
αἰσϑάνῃ ΒῚ 24. ἢΒ, ἢ (ἃ 

48, 2 ἀρ' ΒΤ (εἴ 14) τὸ ἐστὶ Τ 
τ υθὲ Β΄. 26 ἔστιν, Β, ἐστὶ Τ' 
28 οὐ Τ 30 ἄλλός Τ' 34 ΒΤ 

49, τὸ αἰεὶ ΒῚ 18 ἀποθϑνήσκοντα Τ 
50, το τίς Β το ἀλλό τι ΒΊ, ἀλλο τίϊ 

23 ἀλλό ΒΤ (εἰ τηοχλ) ΠΩΣ ὉΠ 
27 ἐρωντε (51Π6 δοοδηΐα) Β 

ἘΠ πο ΒΤ [σοῦ Τὸ τς μοι ΒΤ] 
ἐστὶ Τ᾽ τῇ ἐστι Β, σοπηροηαϊυτη 
Ἴ 20 ἐστιν Β, σοῃροπαϊῃ Τ' 

2, 2 φᾶναι Β, φαναι Τὸ καὶ καὶ σοῦ 
ΒΤ 6 γεῖτ 13 ἀληϑεῖαν Β [ἔστιν 
Β; ΘΟΠΊΡ ΘΠ ΘΠ Τὴ Τ᾽ 14 ἐναντία 
Ἧς ἔναντε Β τῷ ἐστιν Β, σοτ- 
Ροπάϊιμι Τ' 22 αἴσχιον Β 24 ἐστιν 
Β ,Ζ25 χρεῖττον Ὁ 27 ἐστιν Β, 
σΟΠΊρθηϊαπὶ Ἔ 

9. 2:ἰσε Τ 7 τοῦτό ’ 8 ἐστιν Β, 
ἔστε 1 9. ἔχωσι Τὸ 23 δὺ Β, 5οά 
ΒΌΡΓΑ νΘΥΒΌΤῚ Γὰ5. 28 ἐσθ! 

ὕ4,1τ3 τ᾿ ἀλλα Β τό τοι ΒΤ τ7 ἐστὶν 
Ἢ | χαρίεν ἐν χάριεν Βι 18 πε- 
θαιτέρῳ Β Ζ21 ἐστιν Β 29 ὥσπέρ 
ΒΤ 30 ἔλθωσι Τ᾽ 31 εἰσι Τ' 

δῦ, 1 τέ ΤΊ ἐστιν Β, σοροηα! ΠῈ 
ἐν 15 χαριέν Β 18 επττν 19 τῆς 9 

ὅ0, το ᾧδε ΒΟΣΤΩ προσϑεῖ᾽ ἂν ΤΌ: 
προσϑεῖ ἂν Β 6 ἐγώ σε ΒΤ 

. 17 αἰεὶ ΒΤ 18 σου Τὸ 20 σαὐτῷ 
ὙΤ Ζ21 εἰλιγγιῴης ΒΤ: ἐλιγγιῴης Ῥι 

25 εὐφυῇ ΒΤ 26 ἐκσῷσαι Τ' 
Ῥίαέο σοἷ, Κ͵111 

δῖ, 5 ὠγαϑὲ Ὑ, ὦ ἀγαϑὲ Β 4 δὲ Β 
6. ἐστιν Β.. στὶ  Ο0ΤΙΊ ἅσμενον Β, 
564 5υρῖα α Εἴ ροβΐ α Γ45., ἄσμε- 
γον Τὸ, 12 βασανίζουσι Γ᾽ τῇ οἶμαι 
ἐγώ σοι ΒΊ 21 ἐστιν Β, σοΙηρθη- 
αϊυση Τὸ 25 εἰσιν ΒΤ 27 ἐϑέλουσι 

ΤΊ ἀληϑεῖίαν Β 
ὕβυα οὐ: τὰ ΒΕ τ ὐγοῦσὴ Τ᾿ 

12 τοιάδέ Β τό σοῦ Β 19 φῆς 
ΒΤ (εἴ 27) 21 οὑτωσί ΒΤ 23 οὐκ 
ἔτει Β 28 ἐστιν Β, σοτηροηάπιῃ Τὶ 
34 νουϑετεῖν 1, 56α υ ρΡοκίδα δά- 
αἀϊίμχη νἀδίαγ 35 ἐστιν» Β, ἐστε Τ' 

ὅ9, 4. βλάκα ΒῚ 6 φῆς ΒΤ 17 μι- 
κρὰς Β: σαϊκρας Γ᾽ τ εὖσι» Β, 
δἰσλ! Τ' τὸ ἐστι Β΄ 2: ἐστιν» Β, 
ςοιηρεηάϊατῃ Τὸ 23 ἐστιν Β, ἐστι Τ' 

600,7 ἔστι Τ᾽ 8 ἁλώσει Βου Ὁ: οὐ Β 
15 ἐστιν Β 24 ἕρμαιον Τ᾽ 25 ἀλλό 
ΒΤ 26 ταυτὸν φημὶ ΒῚ 34 τ {7 

ΟἹ Σου 4 πραότερόν ΒΤ 
13 τενας Β΄ [1ῺῸἋ6 ἐστὲ Τὸ. 20 ἐστιν» 
Β, ἐστὲν Τ᾽ 24 αϑρόοι Τ: ἀϑρόοι 
Β 25 πότα Β 28 ̓ ἀλλόβτ 32ὴ 

ἮΤ 
62, ς ἃν ῶθε ΒΤ ὁπότα Β οφᾶϑι 
Β, φαϑὶ 12. ποτῶν» Ὁ: πότων Β 
24. καὶ -ἀγαϑὸν ΒΤ 4217 αὐεὶ Β 
30 αἰεὶ ΒΒ 31 παύει ΒΤ; παύη Ὁ 

608,11 φῇς ΒΤ αἰεὶ Β 12 δέ σου Τ 
17 ὠγαϑὲ ΒΤ 1τ8 ποτεΒ 22 ἐστιν 
Β, ἐστὲν Τ 

θ4, ς ἀλλὰ Β το οὐδεΐῖς Β 14 ἐστιν 
ῬῚ στ 18 ἀποπειμπλᾶναι Β 
19 αἰεὶ Β 20 ψέγουσι Τ᾽ 22 δὴ 
φασὶν Β 25 ἐπαινοῦσι Τ ιν 

0ῦ. 4 ἐμποδὼν ΒΤ 6 ὴ Β.Τ 
7 εἴησαν ΒΤ το φῇς ΒΤ (εἴ 20) 
Ι ὧδ Β 12 ἔστιν Β, ἐστιν Τ' 
18 ἐγὼ σοῦΒ 2οτίς Β 26 εὐδαι- 
μονέστατοι Τ' 

66, 5. σῶμα Τ᾽ τι εἶσι Β, σοΙΏΡΘη- 
αι Τ' 13 οὗτος σοι Β, οὗτός 
σοι Τὸ τ ἀπῃκασεν ἴῃ τηδῖρ. Τὶ 
ἀπείκασεν ΒΤ 

ΟΥ̓ αὐδὲ τς μεταϑήσει Β, 5εὰ 
ΒΌΡΓΑ δἰ ΚᾺ58. 18 αἰεὶ Β το πιμς 
πλᾶναι Β 20 ἀραΒ, ἀρα 23ὴ 
Β 46 ἐστιν Β, ςοΙΠρϑη αι ὙΠ 
28 ἐστιν Β, ΠΕΣ ΠΣ 

608, 8 ἀπαισχυνῇ Β τι ἐστι Β, ἐστὶ 

Τ 22τὸι Β 27 αἰσχύνεὶ Β' 29 ἦ 
Β, ἯΙ 

609,1 φῆς ΒΤ καὶ αὐτὸ φημὶ Β 21 διε- 
Τὰ: 
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λου (ϑπε δοοαπία) Β 
27 ἀλλο Β 

22 τέ ΤΊ|89, 2 φῆς ΒΤ 

ἈἌΡΡΕΝΌΙΧΣ, 

ΙΟ ἀλλόν τινα ΒΤ 
13 ἐστι Β 24 αλλῴβ 

70, 3 ἀλωπεκηϑεν' (5ϑ]η6 δοσδηία) Β|86, 2 φιλονείκως ΒΤ 8 ἂν τε ΒΤ 
4 ἢ Β το ἀρ’ ΒΤ ἐστιν Β 21 ἄρα 
αλλ Τ ττωσαυτως Ὁ 35 ἡ Β, 
ω) -Ξ 

11,127 Βι7 Τ τι6 8, Τ 19 ἀλλό 
ΒΤ᾿Ί φῆς ΒΤ 423 ἐστιν Β, ςοτῃ- 
ΡΕμαι Τὸ 34η Ἑ Β,ΙΤ 

12, 13 προιϑὲε (5ῖπη6. δοσδηΐα) Β, 
προιϑὲ Τ᾽ 22 αἰεὶ Β | ἐστιν Β, 
σοΙηροηάϊαη Τὸ 24 σοι ΒΤ 

48,13 οὐΒ 227 ΒΤ 
14, ἡ Β 8 χαίρουσι Τ᾽ τὸ ἀρα Β 

19 χαίρουσι Τ᾽ 21 φῇς Β 30 ἀρ’ 
ΒΤ εἰσιν Β 

10, 2 φῆς ΒΤ (εἰ 15 εἴ τό εἴ 24) 
6 χαίρουσι πάρεστε ΄' 12 πάρεστι 
Ἔ τάττον ἢν χὰ 71 
οὐκ ἔτι ΒΤ 26 Β, Τ᾽ 29 φα- 
σὶν Β, φασὶ Τ' 31 ἀνδρεῖον φαμέν 
Ἵ- 

10,9 πάλαΐ τοι σοῦ Β τι ἄσμενος 
ΒΙ ἔχη ΒΤ 33 τενρα Β 

11,2 λύπαι ΒΤ ὡς αὕτως Τ᾽ 6 ἐστιν’ 
Β, σοηρεηάμπη Τ᾽ τὸ ἔδοξε Τ' 
1 ραβΒβ τ2 καί σοι Β 13 ἕνεκεν 
ΒΤ | τ᾽ ἄλλα Β, τἄλλα Τ΄ 21 ἐστιν 
Β 24 ἀναμνησθῶμεν ΒΒ 29 ἐτί- 
ϑην Β, 5ε4 5υρζΓἃ ην τ85. ἐτίϑειν 
ΤΟ 30 ἀλλα Β 

8, 5 ἐστιν Β, σοΙηροπάϊστη Τ' 
17 συμφῆῇῆς ΒΤ τ9 τοῦσδε Τ 
26 ἐστιν Β, σοΙηρεηάϊυτη Τὸ κο- 
μιδῇ Τ|οὔτε ΒΤ 29 σωζομένη ΒΤ 

19,2 προιμήϑειαν Τ] τινα Β 8 ἔγωγε 
φημὶ Β 13 ἀντιφῆῇῆς ΒΤ τό ψυ- 
χήν ΒΤ ἐστιν Β, σοτῃηρεπάϊμιμῃ Τ' 
19 ἀϑρόαις Β΄] χαρίζεσϑαί ΤΊ ἐστι 
Τ, 24 φαθε ΒΤ 16. 20). 26 τίς 
Β 29 τοιαιδὲ Β, τοιαῖδε Τ' 

80, ς ΓΤ 9 εὑρῆσϑαι ΒῚ 26 ἀλλό 
ΒΕ: 

81,1 8Β,ἦΤ 
αὐτὴν φαμὲν ΒΤ 

12 δοκοῖσι Τ | αἰεὶ Β 
ἜΤ “2τ, εῖσὲ Τ 

88,11 ὡεξαῦτως ΒΤ 13 σώματα φα- 
μὲν ΒΤ 17 πρόσϑεν Τ᾽ 26 φαϑέ 
ΒΤ 29 ἔυτ Τ[η ΒΤ 40 ἔστεν 
Β, σοτῃηρεηάϊτη Τὸ 31 τάξεσι Β 
33 ἐστιν Β, ἐστὶ Τ' [ φῆς ΒΤ 

84,6 αἰεὶ ΒῚ το ἡ ΒΤ 14 ποτὰ 
Ὁ: πότα Β τῷ ἔλαττόν Β τό ἐστι 
ΒΤ 2ο ἡ ΒΒ, 25 ἐμπίπλασϑαιΒ 

4 εὑρήκαμεν ΒΤ 
10 πόλεσι Τ 

13 πολίται 

16 ἀκοῦσαι Β' 20 συντδιαπεράναε 
Τ 2ι τι Τὶ 25 ὠγαϑὲ Τ, ὦ ἀγαϑὲ 
Β 27 ἄρα Τ΄ 30 ἐστι» Β, σοτη- 
Ρεπάϊστῃη Τὸ 32 ἀγαϑοὶ ἐσμέν Β 

817,6 ἀρα Β, ἄρα Τ [ ἐστιν Β, σοπη- 
Ρεπμάϊιτη Τὸ [ φημί Β| ἄρα ΒΤ 
9 τίς ΒΤ τς ἀλλα Ὁ: ἀλλά Β| 
φάναι Ὁ: φᾶναι Β 1τῇὴ ὠγαϑέ ΒΤ 

δᾶ, 3 καὶ φημὶ Β 4 ἐστιν ΒΤ 8 αλλός 
ΒΤ 30 ἐστιν Β, οσοτηρεπάϊυμῃ Τ' 

89, 8 ἄρα Β, ἀρα Τὸ 9 εἰμὶ Τὸ 18 οὐ 
φημὶ Β 25 πρόσϑεν Τ΄ 27 ἐστιν 
ΒΤ 28 γ᾽ οὐν Β 29 τίς Β 31 ἐστιν 
Β, σοτῃρεηάϊυπῃ Τ᾽ [αἰεὶ ΒΤ 

90, 7 ἄρα ΒΤ τι τ᾿αλλαΒ 14 ἄρα 
Β, ἀραἘ [ἡ Β, 1 17 μὲν φα- 
μὲν ΒΤ 21 ᾧδε Β 
22 ἢ Β, 2) 

91, 1 ἄκοντας Β, 5εα ρυποξυχη 5ΒΌΡΓα 
ἃ αἀάϊίυμη 6 ἐστὲ Β 8 ἐστιν Β, 
ἐστὶ Τ᾽ ο ὀλίγιστά Β [ εἴ σοι Τ' 
13 ἕτοιιιός ΒΤ 18 ὅμοιος ΒΤ 

92, 3 μηδεῖ. Β΄ 6 ὅμοιος ΒΤ (εἴ 14) 
12 ο ΒΤΙ ἡ ΒΒ, η Ὁ τὸόἪ νῆν Κ' 
23 Β, 21 26 ὡγαῦϑϑ ΒΤ 
34 αἰεὶ Β 

98,1 διασώζουσαν Β καὶ τις Τὶ 13 ἐστιν 
Β, ἐστὲ Τ᾽ τϑ8 σῴσασα ΒΤ 24 ὠφέ- 
ληκε Β 28 νοσήμασι Τ' 

94,6 σῴσῃ Β 7 ἐστιν Β, σοτηρεη- 
ἄϊστα Τὶ 8 ἐστε Β 12 ἐστιν ΒΤ 
16 τ᾿ ἀλλα Β, τἄλλα Τ΄ 21 τινὲ Β 
24 ἐστι» ΒΒ 28 ἀλλό ΒΤ 29 σώ- 
ζεσϑαι Β 

9ὅ,1 ἐστὲν Β, σοτηρεηαϊυ Τὶ κα βεῴη 
ΒΤ || αρ᾽ Β, ἀρα Τ᾽ 8 εἴ σοι ΒΤ 
17 ὅμοιον ΒῚ 428 ἐνῶν Β 

90,1 ἀναμνήσϑητι Β 9 σοι ΒΤ 
13 ἀρ ΒΤ ἔστιν Β: ἐστι ΤΌ τ6 εὑ- 
οίσκομεν ΒΤ 118 ἀρχὴν τενῶν Β 
25 αὐτοὺ Β 26 παρά του Τ' 

θ΄,1τοὸ αὑτῶν Β το ὑγείαν Β 
98, 6 εστιν (51) Τ' 9 τις ΒΤ 12 ἐστιν 

Β, ἐστίν Τ᾽ 14 φιλόνεικος ΒΤ 
Ις φιλονεικίᾳ ΒΤ 17 ἀλλού Β 
19 πολίται ΒΤ (εἴ 25) 23 ἄνα- 
μνησϑεὶς ΒΒ 31 ἤρχετο Ἴ, 5868 
Ῥϑα]υ] απ ροϑέ ο ΘΥαΒ. ΠῚ 

99, τὸ οὐκ ἔτε ΒΤ τι ηὐδοκίμει Β: 
εὐδοκίμει Ὁ τό δηλον ὅτε Τὶ 21 ἢ 
Β. 21 

27 ἐστιν ΒΤ 
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ἈΑΡΡΕΝΌΙΧΣ, 

100, 3 φῇς ΒΤ (εἰ τό εἴ 24)͵ 26 ϑε- 
ραπεύσωσι Τ᾽ 28 ἡ Β, ἡ 

101, 13 πολίται ΒΤ 
22 ἐστιν ΒΤ 25 ποτὰ Ὁ: πότα Β 
26 διγῶ. Ἔ 15 ἐστέν ΤΡ τίς Β 

102,2 ἐστὲ Τ᾽ καὶ ἐστιν ΒΤ (ἐστὶν 6τ- 
τοτο) 10 ἐστιν Β, ἔστε Τ΄ 13 γε- 
γόνασι ΤΙ πολέξα ἜΜΡ : τὰ εἰσὶ Ὑ 

108, 8 καὶ φασὶ ΒΤ ο δὲ οἰδεῖ ΤΌ: 
δὰ οιδοῖ Β 15 ἐγκωμιάσουσε Τ' 
22 τινα Β 26 ἐστιν Β, σοϊῃροη- 
ἄτα Τ' 29 τάλλα Β, τἄλλα Τ 
31 κατηγοροῦσι ἽΕΙ 

104,1 σφας ΤΊ αὑτοὺς Β το τις ΒΤ 
12 γ οὐὺν Β 13 ὠγαϑὲ ἘΣ « 25 τί 
ΒΤ 26 ἐστιν Β 29 ἐστιν Β, οοΙη- 
Ρεπάϊυμη Τὸ 34 σφὰς Β, σφάς Τ 

10ῦ, τ οὗς φασὶν ΒΤ 4 πε ει πα: 
Β' 8 προοῖτο Β: πρόοιτο ΤῸ 
27 αἴτιον Β 

100, 9. μυσον Β 
26 τις ΒΤ] με Τ' 28 διότι ΒΤ 

10 .,1τοὸ εἕργασται Β 12 πόματα ΒΤ 
13 πείνηὴν (51η 6 δοσδηΐα) Β 14 εὐώ- 
χουν ΒΤ 27τ1τἘ8ἘΤ 

108, τὸ ἀποϑνήσκοιμε Τ 18 ἀπο- 
ϑνήσκειν Τὸ τῷ ἐστιν Β, Ποηρθη- 
αἴσῃ Τὸ 22 σοὶ ΒΤ 24 τάλλα Β 
29 ζεῦς ΤΙ ποσειδὼν Β 31 αἰεὶ 
ΒΤ 

109. 1 ἐστν ΤΣ τὸ φοιτῷεν ΒΤ 
(φοιτῷέν ΕΥΓΟΓΘ) 23 ἐστιν, ἐστὶ 
ἐὼ 29 ἔρημον ΒΤ 

110, 2 ἐμαυτου (5ἴηε δοσεηΐα). Β 
8 εὐρώπης ΒΙ πρεσβεια (51π6 δο- 
σαηΐα) ΒΒ τι ἐστὸν Β, σοϊηρεη- 
ππππὰ Σ᾽ 22 τάλλα Β᾽, ταλλα Τ 
25 σῶμα ΒΤ 26 ἐστιν Β, σοΙηροη- 
ἄϊστα Τ' 

111,2 πάντα ΤΊ| ἐστιν Β, Ποτηρθη- 
ἀϊαπι Τὸ 23 εἰσιν Β, εἰσὶν Τ' 
25 ἁμαρτῶσιν (ϑἰπ6 δοσβηΐα) Β, 
ἁμαρτῶσιν Τ᾿ 26 ὠφελία Β: ὠφέ- 
λεια Ὀ 320 οὐκ ἔτε ΒΤ 

ἘΠ᾿ το αἰεὶ ΒΤ (εἰ 4) ἀτεχνῶς (5ϑἸη6 
δοσθηία) Β 6 ἐγὼ φημὶ Β 13 αἰεὶ 
ἘΠ τὸ δυδοῖξ; ΒΒ 18. ἐσ». Β 
26 εἷς Β 27 ἀριστείδης τανοῖα ΒΤ 

118, 4 ἀλλού τινος ΒΗ ἔγωγε Β 
5 φηεὶ Β οῶὼς φησὶν Β τὸ ὁδυσ- 
σεὺς Τ τ8 ἀποϑυήσκω ἀποϑνή ἡ- 
σκεῖιν Τ τὸ καϑόσον ΒΊῚ 20 ἄντι- 
παρακαλῶ ΤῸ 21 ἐγῶ φημὶ Β 
2 ἰσδυτ 1... 28 ἐλεγγιάσεις Τ 
27 τί Β. 28 μὖῦϑος Τ᾽ 29 οὐδὲν 

19 ἐκποδῶν Β 

108 

ΒΤ 32 σοφώτατοι ἐστὲ Τ᾽ 534ἀλλόν 
ἜΣ] τινα ΒΤ 

20 αἰεὶ ΒΤ 114,2 ἠρεμεῖ Τ᾽ 3 ἐστιν Β, ἐστὶ Τ' 
11 αἰεὶ ἘΠ τ) α' 14 ξασον Τὶ 
22 ὥστε ΒΤ 428 τεϑνάναι {: τε- 
ϑνᾶναι Τ 

μένων ἢ περὶ ἀρετῆς" πειραστικός Β, 
πειραστικός 50Υ]051556 ν] ἀδίαγ Ῥ, 
ΟἹ, Νον. (οΙηπ. Ρ. 113, μένων ἢ 
περὶ ἀρετῆς 1 οἴ. ΡΙΑίοσοααχ Ρ. 3. 
Ῥϑύβοηδα ἤ6686 ἴῃ Β πδαιθ ἢ Τ' 
αἰ Πρ ηΐαΓ, 

116, 1 ἄρα ΒΥ 2 ΒΤ 6 ἕλλησιν 
ΕἾΤ᾽: ἕλλησι Ὁ 8 σου Τ πολίται 
ἢ} ΟΡ Ὁ αἴτιος ΗΑ δ δι 7.7.5 
Τ 19 γουν Β, γοῦν Τ, γουν Ὁ 
20 τιν ἃ ΤΊ ἔρεσϑαι Τ 

116, τ γ᾽ οὐν Β 3 δτί ΤΙ ἐστι Β, 
ΘΟΠΊρΟ Πα ΠῚ τ στιν Β.. ΠΝ 
Ρεπαϊα Τὸ 8 ὁποῖον Τὸ 9 γενώ- 
σκει ΒΤῚ ἐστιν Β, σοτηρθηάϊατη Τ' 
Ι0 γενναῖος ἐστὶν Τ 22 οἶδε Β| 
ἔλεγε Β 24 σοι ΒΤ 27 φῆς ΒΤ 

111,4 σώζουσάν Β 5 ἐστὶν Β, σοτη- 
Ῥομπάαϊσση Τὶ ο δτέ ΒΙ ἐστιν Β, 
566 5ΡΓ8 ε 8 5.; ἐστίν Τ' ΤΙ ὡσαῦ- 
τῶς Τ 13 ἀνεύρηκα ΒῚ τό ὅτι 
ΤΊ ἐστιν» Β, σοπηρδπάϊιμι Τ' 17 ἄρα 
ΤΊφῆς ΒΤ το μέλιττας Β 20 ἀλλῴ 
τῷ Β (δῇ τῷ Ῥύ. τῇ. ἢ 22 μέλιτταί 
ΒΤ 23 εἰσὺν» ΒῚ. 26 φὴθ ΕῚ᾽ ̓  τι 
ΒΤ γὸ ἕν Β' γχτιδ7ύ ΒΤ | εἴσεν 
ΒῈ 

118::2 ήΒ, Τ 4 βούλομαι Τ' 8 ὴΒ 
δ᾽ ὡς αἀὐτῶθ δ το Β τὴ 
Β: 21 τὶ Β 24 πως ΤΌ: 
σῶς Β| οὐκ ἔτι Τ᾽ 25 ὅμοιον ΒΤ 

119,9 ἀγαϑοι Β ττ ἔοικε Β 15 ἐστιν 
1: ΠΟΙΡ ΘΠ ΘΙ ΠῚ Τ τό αὐτὸ φησὶ 
ΓΕ ΤΕ Δ γ)ὲ5 ] οἷον Ἔ 20 ἄρα 
ΒΤ 25 φῆς ΒΊ [οἷον Β 28 ἐστιν 
ΒΕ ΠΟΠΊΡ ΘΠ αἴτΠη Τ 29 ῆ Β 
32 σχῆμα ΒΤ 34 ἄλλα ΤΊ ἐστὶ Β, 
ἐστι 

120, : ἐγώ σοι ΒΤ 8. εὑρήκαμεν ΒΤ 
9 ἐστιν Β τό τις ΤΊ ἀνέροιτο ΤῚ 
ἀνεροῖτο Β τῇ ἐστι Τ 19 ἐστιν 
Β; φοιηρεπαϊυτη, ἘΞ 7 υτεν Ἐν 
ἐστὶ Τ᾽ 26 ὡς αὕτως Τ᾽ 27 ἐστιν 
ΒΤ 32.γ)68Β 

121. 2 βετήξυ Β. ὙαὐεῦνΒ τ ῊΞ 
ΒΤ (εὐγ8 ΘΕ 12: 6Ε 15) 6 ἐσ χι "» 
ΟΕ ἀξ χήρα ΠῚ ΡΖ σΕαν Η᾿ 
26 παῦε 26 Ἔστι! Τ 

11: 
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122, 3 αἰεὶ ΤΊ] πῶς Β 7 που ΒΊ 
8 αἰεὶ ΒΤ [| τίξἘ Β. 9 ὡσαύτως Τ 
16 πραότερόν ἘΠ᾿ 20 σα» 252 Ὁ Εὶ 

128, 3 ἀν «μνῃσϑεὶς ΒΙ|δ τί ΒΤ 7 τίς 
Β 8 εἰσίν Β, εἰσιν ἰαϑίαίυγ (α815- 
[ογὰ 26 ἐστε Β 29 ξύνες Β, 564 
ξ εχ δῃ]θηάα. (εχ ΓΘ δ. Ὡ]Ὸ ᾧαἰ5.- 
[οΥ1) 30 ἐστιν Β 

124,2) αὑτῆς (51η6 5ρ᾿]Γ]}7 43 ἐστι 
ΒΡ ΠΟΙ ρΡΕΠαϊατη Τ᾽ δ σοε ΒΤ 
18 ἐστὶν Β, ἐστιν 1 το συντρί- 
βοντάς 5Ὶ 20 ὑγιῆ ΒΤ 26 ἀραΐ 
Β 29 ἄρα Β, ἄρα “1 70 ὥριστε 
Ὀ: ὠριστε Β, 564 ϑΘιρία οὐ 185. 
23 ἀλλὰ τινὲς ἜΤ 

125. τὸ εὐδσε ΒΒ. Ὁ Ὁ 1 δισ  π 2 ἢ 
Β, ΠΝ 18 δῆλον τι 21 φῆς ΒΤ 
23 γιγνώσκουσι Τ᾽ 26 καϑύόσον 
ΒΤ 34 ἐστιν Β 

126. 1 ἔστι» ΒΤ 8 εἴπερ τέ ΒΤ 
1τ στ» 5, Ἔστι 1. τὸ ΦηΘ θ᾽ 
23 ἀλλ᾿ άττα ΒΤ 426 ἐστι Β, σοτη- 
Ροπάϊυτῃ Τ| ὡς φησὶ Β 27 προσ- 
τεϑῆις Β, προστιϑηΐς Τ᾽ 28 ἡ Β, 
ΙΝ ΣΟ 5 51) 

121,.3 αλλό ΒΤ 24 καϑὰ 1 26 φῆς 
ΕΒ (ΘΕ π59.: ΘΕ 39) 32 στ», Ὁ, 
σομηροηάϊαμ Τ' 

128,1 ἐστι» Β, σοτηρεηάϊιτη Τ᾽ 6 τίς 
Β 78,7} 8 ἐστιν Β, ἐστὴν 1 
2Σοή ΒΒ, 1 23 φῇς ΒΤ 31 ταλλα 
Β: ταλλα Τ 32 αἰδὲ Β 

129: Ὁ οὐδύτιε 1 ἐστιν Β, ἐστὶ Τ᾽ 
13 εἴκασας Β 15 ἀντείκάσω 
18 αὐτη (51) Β 22 ὃ ἐστιν Β 
23 ἠδεισϑὰα Τ 24 δμοιος ΒΤ 250 
τί ΒΤ 26 ποτὲ ἜΠ ἐστιν Β, σοτΙη- 
ρΡαπάϊπτῃ Τὸ 28 ἐστίν Β, ςοΙηρθη- 
αἴθ Τ᾽ 30 ἠδεισϑα Β, ἤδεισϑα! 
Τ 32 ἐστιν Β, ΞΟΠΠΡΘΠΟ ΠῚ ΤΙ 
233 οἷδε Β εἴ ΠΊΟΧ 

190, 13 ϑεῖοι Β τό ἀποϑνήσκειν Τ 
22 τε 7 33 ἀναμνησϑῆναι Β 

191.2 ἀναμνῃσϑέντα Β 4τἀλλαΒ, 
δἰ τλλο α΄ 0 ἔστι Τ', τὶ ἐστον Β, 
ἐστίν Τ᾽ τ οὐ Τ, 56ἀ βιιργαᾷ νεῖ: 
511 Τῶ5. τό οὐ φημὶ Β 1ο οὗ ΤΊ 
20 πως ΒΊ 23 ἕνεκεν ΒΊ 24 σαύ- 
τοῦ Τ 25 τουτῳὶ 1' (ΟροΓΔΓΠ. 
ΟΥΓΟΓΘ τουτωὶ 30 ἀναμιμνησκό- 
μενος ΒΤ 

[199, ς ἐστὶν ΒΤ 

192, 4 ἐστιν Β, ἔστιν Τ᾽ τὸ ᾧδε Β 
11 ἀλλότΤ'᾽ 14 αλλό ΒΤ το εἰσὶν] 
28 τίς ΒΊ .24:στι» Β 

ἈΡΡΕΝΘΌΙΧΣ, 

139,4 ἀναμιμνησκόμενο» ΒΤ καὶ ἀνα- 
αἰαψήσκχε δὲ ΒΊ 6 φῆς ΒΤ (εἐ 
14 εἰ 18) τ8 ἀλλό ΒΤ᾽ 20 ἐστιν 
Β, Ποτηροπαϊυτῃ Τ' (εἴ 25) 21 ἐστεν 
Ἐ "ὁ οὐ 32 ἐστιν Β, ἔστιν Τ' 
Ι ἐκκαίδεκα Τ᾽ 37 ἡμισέας ΒΤῚ 
ἡμισείας Ὁ] ταυτησὶ Τ, 564 δοσεη- 
ἴ.5 1ἢ ΓΔ 5. 

[84,2 διπλάσιον Τ᾽ 9 ἧδεΒ τῷ φ 
ἘΠ (εἰ 20) 18 οἷδε ΒΤ (εἴ 19) Ἡ κὸν 
Β τὸ εἴς, Β΄ 20 δὐσε δ΄ “950 ἄρ᾽ ἘΣ 
σομπροηάϊιπ Τὸ 35 ὁ δὲ Β 36 ἀνα: 
μιμινήσκεσϑαι ΒΤ οὐ Β 37 ἐστιν 
Β, φοτηρθμ ἴαπὶ ἦν 

188, Ι ῴετο 7 ἤδει Β (134,36 ἠδει 
Β) Ιο τί Τ᾽ 12 γ᾽ οὺν 

180, 4 ἀλλό Τ. οἷἡ ΤῊ τὦ θα ἃ 
23 ἐν ἐστιν Τ 

181,5 καλοῦσι Τ γ φῆῇο ΒΤ 13 ἤδει Β 
15 ἢ Β, η Ἵ τῇ εἰδὴ 564 ΒΌΡΓΑ 
εἰ Υ85. Ἡ ἐγλεῖσιν Τ 29 ἀναμιμνή- 
σκεσϑαί Β, ἀναμεμνησκεσϑαί Τ 
31: ἀρ Τ 12 αἰεὶ Β' .32 ἴδ Β. ΘῈ 
ΤΏΟΧ ᾿ Ἢ 

138,6 ἡ Β. ἡ ὉΠ  ττεούτο ἘΠ τὸ πα 
ὙΠ αὐεὲ ΗΝ 18. ἐστν ΒΓ Γ[7 1 

20 αἰεὶ Β | ἀλήϑεια Β, 5684 5ιρτα 
εἰ τὰβ5. ἰ ἐστιν Β 22 ἐστιν Β 
23 ἀναμιμνήσκεσϑαι ΒΤ' 

9 ὡς τινί Β, ὥς 
τιν ΤΊ) ποτὲ Β 13 ἐστιν Β, ἐστὶ 
Τ, ἔστεϊ τ7 ποῖον ΤΊ τι Β] ἐστὶν 
Τ ι8ὃ ἐστιν Β 21 ᾧδε Β 22 ἐρῆ- 
ται Β 24 ἔστι Τ᾽ 26 ἐστε Τὸ 29 ἀλλό 
ΒΤ 30 ἐστι Τ 

140, 2 ὅτε ΒΤ ἐστὶν ΒΤ ὁποῖον Β 
3 ᾧδε Β 4 ποῖον Β καὶ ἐστιν Β 
6 ἄρα ΒΤ (εξ 8) 12 ἐστιν Β 18 πό- 
τερον Β τι αὐτὸ φαμὲν ΒΤ 25 μὲν 
τι Ἧι μέν τὸ Τ 

141, τ ποῖα Β ο ταῦτα ΒΤ | φαμὲν 
ΒΤ τὸ φῇς ΒΤ αο' τὸ σία τοσον 
ΒΤ τ ΒΒ ἀδὶ ἄττα Β 23 ἐστι 
Β 24 τί Β΄. 27 ὡς αὕτως Τ' 

142,9 τάλλα Β, τὰ ἀλλα ΤΙ πλοῦτόν 
ΒΨ. (τλοῦτον ΕΥΓΟΓΘ) 11 ἄρα Β 
19 ἐστιν ΒΤ 36 μιηδ εἰς Β 

148,2 πόλεσι Β κα ἄρα Β, ἀρα Τ 
7 ἐστὰν 1 τὰν αἱ Β ἰς τι Β 
18 ἐστιν Βα το ἐστι» Β 27 δοκοῦσι 
δ 20 7 οῦν ΒΤ 

144, 9 εἰσι.» Β 12 ᾧδε Β (εἴ 21) 
14 ἀρ ΒΤ (εἰ 17 εἴ 28) 19 τἄλλα 
Β, τἄλλατ' 23 ἀρ Β 329 τισὶ Τὶ 

145, 2 ἐστ᾽ν Β 28 τί Β 



ΑΡΡΕΝΟΙΧ, 10ῦ 

146, τι, πλέον ΒΤ 20 ἔνιοι ΒΤ [|162, το αὑτοῖς ΒΒ 20 γε Τ' | τῷ ΒΤ 
φασὶ ΒΤ 26 εἴτε ΒΤ 428 ἠδίκηκε 
ΤΥ τὰ σὲ Β 

27 ᾧδε Β 35 ἐστιν Β 36 ὅμοιοι 
Β, σμοιοί Τ] ἐσμὲν Β 

141,1 εἴτε ΒΤ 53 γ᾽ οὖν Β, γοῦν Τ 108, κυ ἐστιν Β. 22 αἰεὶ Β 24 αἰεὶ Β 
4 εἰμι Τ᾽ γεἰίσὶ Τ᾽ ο ἔστωσαν ΒΤ 
τὸ ψῆς ΒῚ τό τ 20 ἐστιν ΒΤ 
2, ἢ Β'ιη 1 22.ἐστο 

148, 1 εἰσιν Β 6 ἄλλω Β 7 ἐστιν 
ΒΤ 8 ᾧδε Β 12 εἴπέρ ΒΊ 17 αυ- 
τοῦ (ϑῖηθ σρὶ τι) Τὸ 20 ἐπέμενε 
Ποὺ» ΒΤ 21 τοῦ " 

149, 8 ἐπαίδευσε Β τό τάλλα Β, 
τἄλλα Τ 

160, 2 ἔμμελλὲ Β 343 τίς ΒΤῚ ο ἐστε τ 
Ιο δέ σε ΒΤ 14 ἐστι Τὸ τό εἶσιν 
ΕΠ δὴν Τ᾽ 21 οὐ ΒΤ 122 σοι Τ' 

151, 7 ἄνδανε Β, ἄνδανε Τὸ 8 ἀπε- 
σϑλα Β, ἀπ᾿ ἐσθλὰ Τ΄ τό πῶς Β 
28 φασι Τὸ 30 μὲν ΒΤ | φασὶ Β, 
φασὶν Τ 

οἱ οχ 2428 διότι Β, δίοτι Τ' 
20 διότι ΒΤ 43 ἐστιν Β, ΄σοῃ- 
ρΡεπάϊυαμῃ Τ' 

104... 7 ἐστιν Β' 8 ταῦυτὰαι (510) 1 
13 ἐστιν Β, ἐστὲ Τ᾽ 17 ἐστιν Β, 
σοροηαϊυτῃ Τὸ 21 ἐστίν Β, σοτη- 
Ραπαϊυη Τὸ 22 εἴπέεο τ 310 17 

1δῦ, Κ ἐστινΒά 6ή Β,ἦ Τ 22 οὕτω 
ΒΤ 

166, 4 οὕτω ΒΤ 12 τινι Β 
Β 21 λέγουσι Τ 
26 πράττουσι Β 

101, 53 τινα ΒΤ 

15 εἶκε 
22 λέγουσι 8 

6 ὁδέ ΒΤ] σοὶ Τ' 
14 τεϑνεῶσι Τ΄ 22 αὐτοῦ (ϑ51η6 
βρίτὰ) Β 25 ἐστιν Β, ἐστὶν Τ' 
Ιὥρά ΒΙποῖ Τ᾽ 27 πραότερος ΒΤ 



Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ 

Ὁ ΘΕ 9 πῖθ. ἢ 

Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ 

8, 

16, 

19 
13 
25 

20, 30 

23; 
26. 

29; 
29; 

36, 
44; 

50; 
53; 
τό, 
64, 
68, 
72; 
83; 
84, 
02, 

105; 
109; 
110, 
ΤΥ; 
119; 

131, 
ὅσ, 

4 
Ι 

Ι 

17 

14 
Ι 

Ι 

29 
12 

ΙΟ 

24 
30 
31 
22 

5 
14 
ΙΟ 

9 
27 
15 
25 
9 

ΑΌΘΕΝΘΌΑ ΕΤ ΟΟΚΒΙΘΕΝΘΑ. 

δαάποί. Ιεσα ὑγεείας ῬΥῸ ὑγέειας 
δΔαποί. ροϑβὲ,,, 5 οΥρ51“ δάάβ,, οΐ. Ἰ6ρ. ] 93, 12“ 
δαποί, Ιερε ἀῆν ρῖὸ μῆν ἭὭὩ᾿Ἄ 
Ιερα δ Έ ρΥο ὃ 

Ιερε , γὰρἢ ΡΥῸ γὰρ 
Δαποί. Ιασε,,ὀσφρήσει ἈΝ ΊΠΟΚΘΙΤηΔΠηη ρῥγαδῖ. 5ρυγ. ἀ14]. ΧΙ“ 
ΡΙῸ ,,ὀσφρήσει Ἡ. ΒοΒηηαὲ ΒΕΓ. 172“ 
δαποί. Ιεσε,,,οὔὕκουν ΤΌ“ ρῥῖο,,,οὔκουν Ὁ“ 
δάποί. νεῦρα ,,ὐ νἀ δίυγ Τός ἸΙάδτη νοϊαπὶ φυοα ,,αὐ νιἀδίυγ 
ῬΥηδ τῆδηῖ Το, 
δαποί. Ιασα ἡ ΡῥΪΙ͂Ὸ ἢ 
Ιεσε ρα ρῖο ᾿4ρα 
δαποί. Ιεσε ,,δόέη Το ῥγοὸ ,,δώηι Το 
δάποί. Ιερε ,, ἀνὴρ Τ΄Ξ ρύοὸ ,,ὁ ἄνηρ Ὑ“ 
Ἰερε προσϑεῖ᾽ Ῥήο προσϑεῖ 

Ι6β6 γὰρ Ρ΄Ὸ γάρ 
Ιεσε οὗτος ῬΙῸ οὗτος 
Ιεσε ἐγὼ ρῬῖο ἐγὼν 

δαποί. Ιερεὲ κοσμήσεσιν ΗΥ0 κοσμήσεσι 
δαποί. Ιεσε οὐκοῦν ΡΥῸ οὐκ οὖν 
Ἰεσε ἐστιν ῥΙῸ ἐστὲν 
δαηοί. δά. ροϑί 82 ΠΠΠ 68, 
Ιεσε φοιτῷεν ΡΥῸ φοιτῷέν 
δαποί. Ιεσε ἀπόρρητόν ῬΥο ἀπόρρητον 
ἸΙερε ᾿“ριστείδης ῬΥο ᾿4ριστείδες 
Ιεσε τοίνυν ΡΙῸ τοῖνυν 

δαηοί. Ιεσε τουτῳὶ Το ρῥΥοὸ ,,χουτωὶ Τα 
Ιεσε πλοῦτόν ῥῬῖο πλοῦτον 

Τῆαοίοί, ῬΥΟΙΕΡ. ἴῃ νεῦϑα 14 ροβί,,,αούρ. 470 6“ δά ἀβ 490 6 
Ῥ. 32,1 56011|06 ἔτε ρυὸ ἔτ᾽ ᾳυοά ἴδῃ ἴῃ βαἀϊίίοηςθ βἴεγθο- 

ἴγρᾷ ςουσχὶ. 
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